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Ref:CG 18/16 

 

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

Barcelona, el dia 19 de maig de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

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

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

Prados, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala 

Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, 

Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, 

Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència la Ima. Sra. i l’Ilm. Sr. Tinents d’Alcaldia Laia 

Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà. 

 

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

 

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

les 9,30 hores. 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 12 de maig de 

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

S'APROVA. 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (2013/56)  Per resolució de 8 d’abril de 2016, el Regidor d’Ocupació, Empresa, 

Comerç i Turisme, ha atorgat provisionalment 31 subvencions, per un import de 

3.000 euros, tal com consta a la Base 9 de les Bases reguladores, i denegat 

provisionalment 4 subvencions relatives al programa “Barcelona Crea Ocupació” 

de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, que consten a les relacions 

annexes. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

2.- (IMPiJ)  (16/0010-00-CP/01) El gerent de Parcs i Jardins, Institut Municipal, el 31 

de març de 2016, adoptà la següent Resolució: DECLARAR vàlid el procediment 

obert amb diversos criteris de selecció celebrat per tal de dur a terme la 

Contractació de la prestació del servei de conservació de la jardineria i neteja del 

Parc de les Aigües del Guinardó i zona d'influència, de la ciutat de Barcelona, per 

a un període de dos anys. (Contracte reservat a Centres Especials d'Ocupació); 
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DECLARAR excloses del procediment les pliques presentades per l'empresa Teb 

Verd, S.C.C.L. com la UTE Serveis Ingegrals de Finques Urbanes-Compañia 

Valenciana para la Cooperación y Desarrollo, SL, han aportat al sobre 2A 

informació que hauria de haver-se incorporat al sobre 2B; ADJUDICAR, 

mitjançant el procediment obert i d'acord amb la proposta continguda a l'acta de la 

Mesa de Contractació de 9 de març de 2016 que consta a l'expedient, el contracte 

serveis, a l'empresa UTE Parc de les Aigues del Guinardó i zona d'influència, pel 

preu de  847.033,87 euros (IVA inclòs), per ser l'oferta econòmicament més 

avantatjosa de les ofertes admeses, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 9 

del plec de clàusules particulars; APLICAR la despesa de 847.033,87 euros (IVA 

inclòs) amb càrrec a les consignacions pressupostàries que s'indiquen en el 

present document; DESCONSIGNAR la quantitat de -99.161,25 euros (IVA 

inclòs) de les partides, i amb càrrec als pressupostos, que se indiquen en el present 

document, donat que l'adjudicació ha estat realitzada per menys import; 

DISPOSAR l'abonament de la esmentada quantitat a l'empresa adjudicatària 

prèvia la presentació de les factures cursades pel tràmit reglamentari; REQUERIR 

l'adjudicatari per tal de que el seu representant legal comparegui a les 

dependències del departament de Contractació de Parcs i Jardins de Barcelona, 

Institut Municipal, a formalitzar el contracte en el termini de 5 dies naturals a 

comptar des del següent a haver rebut el requeriment, i un cop transcorreguts els 

15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació als licitadors, i 

no s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que impliqués la 

suspensió de la formalització. 

 

3.- (IMPiJ)  (16/0025-00-CP/01) El gerent de Parcs i Jardins, Institut Municipal, el 25 

d'abril de 2016, adoptà la següent Resolució: DECLARAR vàlid el procediment 

obert amb un únic criteri de selecció celebrat per tal de dur a terme la contractació 

de la prestació del servei de realització de la gestió integrada de plagues i malures 

de l'arbrat, palmeres, arbustos, planta vivaç i gespes tant en viari com en parcs i 

jardins, així com la desinfecció de les àrees de gossos i desherbatge, que precisa 

Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, per un període de dos anys; 

DECLARAR exclosa del procediment la plica presentada per l'empresa UTE 

Inttersa Proyectos y Ejecuciones, SL.-Técnicas Ornamentales y Agrícolas, SL. per 

no haver presentat la justificació de la baixa realitzada dins del termini legalment 

establert a l'efecte; ADJUDICAR, mitjançant el procediment obert i d'acord amb 

el contingut de l'informe tècnic de 10 de març de 2016 que consta a l'expedient, el 

contracte de serveis, a l'empresa Ute Jardinalia Ecologic, S.L.-Jardinería 

Mallorquina, SL, per import de 2.130.901,96 euros (IVA inclòs) per ser l'oferta 

econòmicament més avantatjosa, atès que el sistema de determinació del preu és 

per preus unitaris i s'aplicaran els preus unitaris i descomptes ofertats; APLICAR 

la despesa de 2.130.901,96 euros (IVA inclòs) amb càrrec a les consignacions 

pressupostàries que s'indiquen en el present document; DISPOSAR l'abonament 

de la esmentada quantitat a l'empresa adjudicatària prèvia la presentació de les 

factures cursades pel tràmit reglamentari; REQUERIR l'adjudicatari per tal de que 

el seu representant legal comparegui a les dependències del departament de 

contractació de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal a formalitzar el 

contracte en el termini de 5 dies naturals a comptar des del següent a haver rebut 

el requeriment, un cop transcorreguts els 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

notificació de l'adjudicació als licitadors, i no s'hagi interposat recurs especial en 

matèria de contractació que impliqui la suspensió de la formalització. 
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b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (249/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miguel Yury 

Mayorga Cárdenas (mat. 74763) entre la seva activitat municipal com a personal 

eventual del grup A1, amb destinació a la Quarta Tinència d'Alcaldia, on ocupa el 

lloc de treball de Cap Departament 1 (40.10.PO.10), i l’activitat pública com a 

professor associat a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya, per 

al curs acadèmic 2015-16 des de l’1 de febrer de 2016 fins al 31 d’agost 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-NE compte a la Comissió de 

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

 

2.- (322/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Franco 

Trigueros (mat. 74790) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina amb la categoria professional de Tècnica Superior en Enginyeria, amb 

destinació a la Divisió de Planificació  Gerència de Seguretat i Prevenció, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 (80.30.OP.10), i l’activitat privada per 

compte propi com a consultora i formadora en gestió ambiental, qualitat i 

seguretat alimentària. 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. 
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3.- (323/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Sanchez 

Carrillo (mat. 74637) entre la seva activitat municipal com a laboral temporal, 

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

Departament de Llicències i Inspecció del Districte Gràcia, on ocupa el lloc de 

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

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 

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. 

 

4.- (08/216 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Gimeno 

Martín (mat. 805273) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a 

l’EBM Manigua de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnic 5 – 80.50.SE.10, i l’activitat privada a la Llar 

d’Infants Bon Camí de la Sra. Marta Devert Ribet, com a Educadora Infantil. 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.- (28/2016 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena 

Also (mat. 72602), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 

Departament de Serveis Jurídics de l’Institut de Cultura de Barcelona, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat privada de professora de ball 

a l’empresa Swingmaniacs, SL. 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 
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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.- (392/16)  INICIAR l'expedient per a la contractació de suport audiovisual, lloguer, 

instal·lació i manteniment de so i àudio per als actes i equips de la gerència de 

Recursos, amb el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 

d'inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 16001802, mitjançant 

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

total de licitació de 660.000,00 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus 

unitaris; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 

l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost 

net 545.454,54 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

114.545,46 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

7.- (402/16)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de trasllat i 

moviment d'arxius i mobiliari municipal i de serveis d'assistència i ornamentació 

d'actes ciutadans i protocol·laris, amb núm. de contracte 16001920, mitjançant 

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

total de licitació de 657.854,74 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/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: pressupost net 543.681,60 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 114.173,14 euros; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció. 

 

8.- (430/16)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 

Unión General de Trabajadores de Catalunya, amb NIF G08496622, i la 

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb NIF 

G08496606, per a la Cooperació en matèria de seguretat i salut laboral en les 

obres públiques municipals. AUTORITZAR la despesa per un import de 

160.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document, amb codi de subvenció 16S05607. 

 

9.- (433/16)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Foment de Ciutat, SA per a la 

realització de serveis de disseny, coordinació i gestió dels plans de barri 

municipals d'àmbit ciutat; FACULTAR el Gerent Municipal per a la seva 

formalització. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

560.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document, a favor de Foment de ciutat SA, amb NIF A62091616. 
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PUBLICAR, d'acord amb l´article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú, l'esmentat encàrrec de gestió a la Gaseta Municipal. 

 

10.- (434/16)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Regional, Agència de 

Desenvolupament Urbà, SA per a tasques de l'oficina estratègica de l'àmbit Pla 

del delta del Llobregat; FACULTAR el Gerent Municipal per a la signatura de la 

seva formalització. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

290.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document, a favor de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament 

Urbà, SA, amb NIF A60453271. PUBLICAR, d'acord amb l´article 15.3 de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'esmentat encàrrec de gestió a 

la Gaseta Municipal. 

 

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

el document de 19 de maig de 2016. 

 

12.- (CO 2016-05/14) ENCARREGAR, a l’empara del previst als articles 16 apartat e) de la 

Llei 22/1988, de 30 de desembre (Carta Municipal de Barcelona) i  49.1 apartat 

16) del Reglament Orgànic  Municipal, les funcions que el Consorci el Far 

realitza en l’àmbit de la promoció econòmica amb els programes d’ocupació a 

Barcelona Activa, SA, societat privada municipal de l’Ajuntament de Barcelona, 

en tant que les esmentades funcions estan incloses dins les activitats que 

constitueixen l’objecte social de la societat destinatària de l’encàrrec. 

 

13.- (2016/509)  APROVAR les bases del Premi Comerç de Barcelona, 19a edició, 

destinat a totes aquelles iniciatives, contribucions o establiments comercials, 

corresponents a l’any 2015, que hagin tingut incidència en la millora del sector 

comercial i que es puguin integrar en les modalitats del premi descrites a les bases 

específiques. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial 

de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una 

referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. CONVOCAR el Premi 

Comerç de Barcelona, en la seva 19a edició de l’any 2016. 

 

14.- (2016/522)  APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, 

finançats pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost 

sobre estades en establiments turístics (IEET): Desenvolupament d’eines digitals 

per al millor coneixement de l’activitat turística, l’anàlisi i la millora de 

l’experiència turística dels visitants (Càlcul petjada de carboni del Turisme a 

Barcelona; Serveis TIC per la detecció de l’oferta il·legal d’allotjament turístic; 

Guia multimèdia del Jardí Botànic), Projecte d’acollida, orientació, 

acompanyament, interpretació per a millorar l’experiència turística del visitant 

(Foment de la responsabilitat social empresarial dels hotels de la zona del 

Districte Sant Martí; Servei de traducció a l’Oficina conjunta de denúncies de 

Barceloneta), Promoció de la ciutat i posada en valor dels nous punts d’interès i 

productes turístics dels districtes i barris (Dinamització comerços de proximitat; 

Redacció del projecte de pacificació dels carrers Carolines i Aulèstia Pijoan; Pla 

d’ordenació turística del Turó de la Rovira; Casa de l’Aigua de Trinitat Nova), 

Execució i millora del Pla de senyalització d’indrets turístics de ciutat i dels plans 
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de turisme de districte per a vianants (Ampliació Pla de Senyalització d’indrets 

del Pla de Turisme de Nou Barris; Estudi de senyalització El Putxet i el Farró i 

estudi del dipòsit Rei Martí i disseny i impressió de bosses per als materials 

turístics), Pla Estratègic per al desenvolupament de turisme inclusiu a Barcelona 

(Formació en anglès per taxistes nivell mitjà), Estratègies per facilitar 

l’aproximació al territori de la informació i atenció al visitant (Dinamització 

turística de Ciutat Vella: creació rutes del districte; Difusió i distribució del 

material turístic i digitalització de continguts turístics a la pàgina web del Districte 

de Sant Andreu; Foment i visibilització de la vida associativa del Poblenou a 

partir dels projectes promoguts per l’Associació Poblenou Urban District), 

Promoció de la ciutat, posant en valor la seva oferta cultural (Exposició restes 

arqueològiques de la Sagrera; La Festa Catalana; Projecte concert popular a 

l’OBC a la platja de Barcelona el Dia Internacional de la Música). 

 

15.- (2016/523)  APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, 

finançats per l’assignació extraordinària del Fons de Foment del Turisme de la 

Generalitat provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET): 

Arranjament de voltes diferents carrers de la plaça de la Llana, Instal·lació 

detecció de vianants pg. Marítim – C. Andrea Dòria, Constitució i gestió d’un 

equip d’agents cívics, Pla Acció Sagrada Família: Ampliació espai útil a voreres. 

 

16.- (3SD/16)  APROVAR la regulació dels preus públics municipals per als serveis 

d´Educació, que consten al document adjunt. 

 

17.- (3-043/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-043/2016 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 

742.122,00 euros, per atendre despeses del Programa Èxit Estiu de la Gerència 

Municipal, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16042991; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

18.- (3–021/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-021/2016 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  

62.500,00 euros, per atendre la dotació pressupostària de les actuacions inversores 

de l’Institut Municipal d’Hisenda P.11.7011.01 “Bens mobles Hisenda. 

Adquisició” i  P.11.7009.01 “Equips informàtics i llicències. Reposició i 

adquisició”, informades en Comissió de Govern de 3 de març de 2016, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16030891; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

19.- (3–048/2016) APROVAR l’expedient núm.3-048/2016 de modificacions de crèdit, 

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

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

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

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

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

foment del turisme (FFT), per finançar el Projecte en matèria de Turisme 
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anomenat Elaboració de continguts, itineraris i mapes de Rutes turístiques i 

gastronòmiques al Districte de l’Eixample, segons acord de la Comissió de 

Govern de 4 de novembre de 2015, per un import total de 58.177,77 euros, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16050995; i 

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

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

20.- (3–050/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-050/2016 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 

52.500,00 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. 16050991; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

21.- (3–051/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-051/2016 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 

411.297,30 euros, per atendre despeses derivades del compliment de la Sentència 

núm. 901/2014 per la gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Vall 

d’Hebron – Teixonera del Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 16051091; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Nou Barris 

 

22.- (14SJ0011)  APROVAR l'annex del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona (Districte de Nou Barris) i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola, per a la realització i manteniment de franges de protecció en zones 

urbanitzades i altres tasques de prevenció, durant l'any 2016. FACULTAR per a la 

signatura de l'esmentat annex del conveni a l'I·lma. Sra. Janet Sanz i Cid, 

Regidora del Districte de Nou Barris. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa 

per un import de 30.129,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 

indicats en aquest mateix document, a favor de Serra de Collserola Consorci del 

Parc Natural de la Serra de Collserola, amb NIF P0800066C, pel conveni de 

col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i el 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovat per la Comissió de 

Govern de 16 de juliol de 2014, i 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. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

23.- (20140409 Volum 4) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència fins al 15 

d’octubre de 2016 del contracte que té per objecte l’assistència tècnica i 

assessorament al Comité d’Obres i Mobilitat, juntament amb el seguit 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 de la despesa del contracte número 

14002794 per un import de 175.118,34 euros amb càrrec al Pressupost i Partida 

indicades en aquest mateix document, i 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 l'adjudicatari 

per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 

notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les 

dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

24.- (20150461 Volum 2) APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l’acta de 18 

d’abril de 2016 que incorpora l’expedient relatiu al contracte 15002351 de les 

obres de Soterrament de les línies aèries de baixa tensió de la xarxa elèctrica i de 

telefonia al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i el foment de l’ocupació de persones 

amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral adjudicat per Acord de la 

Comissió de Govern de 20 de maig de 2015 a l’empresa “Electroinnova-Cotesa 

UTE Sarrià”, en virtud del que disposa l’article 107.1 a) del R.D. Leg. 3/2011 de 

14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i de 

conformitat amb la proposta formulada per la direcció de l’obra, que ha estat 

assumida pel servei tècnic municipal responsable del contracte i acceptada per 

l’adjudicatari; INCORPORAR els nous preus aprovats a la relació de preus 

unitaris del contracte; NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 

 

25.- (20160101)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja de les 

instal·lacions del CAACB, la cura especialitzada dels animals que viuen al 

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

d'inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 16000743, mitjançant 

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

total de licitació de 685.478,64 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions 

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

de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 

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

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

següent desglossament: pressupost net 566.511,28 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 118.967,36 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; 

DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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26.- (20160330)  APROVAR el conveni a subscriure amb la Fundació Agbar per la seva 

col·laboració en el projecte municipal "Escoles + Sostenibles" del curs 2015-2016 

i 2016-2017; ACCEPTAR l'aportació de Fundació Agbar en el projecte per un 

import de 42.000,00 euros, en els termes establerts en el conveni; FACULTAR la 

Quarta Tinenta d’Alcaldia per a la seva formalització. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte d'Horta-Guinardó 

 

27.- (13GU15)  DESISTIR  del Conveni Urbanístic corresponent a les finques situades 

als carrers de Alfons XII, 49-51, de Xiprer, 40-42 i de Montevideo, 33-53, signat 

a Barcelona el 18 de juny de 2014, entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats 

mercantils de responsabilitat limitada Peromoinver, SL i Josel, SL, atesa 

l’existència de motius determinants del desistiment, fonamentats a l’informe 

jurídic emès per la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes 

de motivació es dóna per reproduït; i DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

28.- (14SD0040P) APROVAR definitivament el Projecte d’Urbanització de l’àmbit interior 

d’illa i passatges d’accés plaça Sagrada Família, 12 i carrer Rosselló, 372, 

promogut per la societat Cel Urbà, SL, d’acord amb les condicions establertes a 

l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 18 de gener de 2016, 

el qual figura a l’expedient i es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

444.914,26 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb el que estableixen els 

articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova 

el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. NOTIFICAR el present acord als 

interessats en aquest procediment. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació a 

Catalunya. 

 

29.- (15SD0077P) APROVAR definitivament el Projecte Executiu d’Urbanització de 

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

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

l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 19 de gener de 2016, 

el qual figura a l’expedient i es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

647.934,66 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb el que estableixen els 

articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova 

el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. NOTIFICAR el present acord als 

interessats en aquest procediment. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació a 

Catalunya. 

 

b) Mocions 

 

 

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

a les 11 hores. 


