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Ref:CG 43/16 

 

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

Barcelona, el dia 22 de desembre 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,  Jaume 

Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, i els Ims. Srs. 

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

Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen 

Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel 

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

 

 Excusen la seva absència el Im. Sr. Tinent d'Alcaldia Gerardo Pisarello 

Prados, la Ima. Sra. Tinent d'Alcaldia Janet Sanz Cid i la Ima. Sra. Regidora 

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 el quinze de 

desembre 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.- IMI (C02L7 2016 26903) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica 

de Barcelona, de 24 de novembre de 2016, que ADJUDICA mitjançant 

procediment obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de 

l’empresa Microsistemes, SA, el subministrament d’equipaments informàtics per 

llocs de treball i servei de desplegament i instal3lació (Lot 3), per un import total 

d'1.892.823,00 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució fins al 31 d’octubre de 

2017. 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

2.- IMSS (20160171) Per Resolució, de 3 d’agost de 2016, i en virtut de les seves 

competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la 
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despesa de 96.000,00 euros pel termini 2016 a favor de la Fundació Privada Ared 

per a coordinar l’acció d’ambdues institucions en el camp de la inserció 

sociolaboral. 

 

3.- IMSS (20140323) Per Resolució, de 12 de maig de 2016, i en virtut de les seves 

competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat la continuïtat el conveni i 

autoritzat la despesa de 300.000,00 euros pel termini 2016 a favor de la Fundació 

Privada BCN Formació Professional per a la realització d’accions de formació 

dels Programes de Formació i Inserció (PFI). 

 

4.- IMSS (20160029) Per Resolució, de 15 de març de 2016, i en virtut de les seves 

competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la 

despesa de 2.880.000,00 euros pel termini 2016 a favor d’Entitats Catalanes 

d’Acció Social, de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya i de Creu 

Roja per tal d’establir un mercat laboral de treball reservat a persones procedents 

de col·lectius vulnerables. 

 

5.- IMSS (20140290) Per Resolució, de 15 de juliol de 2016, i en virtut de les seves 

competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la 

despesa de 34.880,00 euros pel termini 2016 a favor de la Plataforma d’Entitats 

Roquetes per al desenvolupament del “Projecte tastets d’oficis”. 

 

6.- IMSS (20150056) Per Resolució, de 12 de juliol de 2016, i en virtut de les seves 

competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la 

despesa de 500.000,00 euros pel termini 2016 a favor de l’Associació per la Vida 

Independent per a impulsar el programa d’adaptació funcional de la llar per a 

persones grans amb dependència i/o discapacitats. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Sant Martí - Districte de l'Eixample - 

Districte de Ciutat Vella 
 

7.- BIMSA (100.1619.015 LO4) El Conseller Delegat de BIMSA, el 18 d’octubre de 2016, ha 

resolt ADJUDICAR a Servicios e Instal·lacions Aldago,SL la contractació de les 

Obres relatives al projecte 1 d’arranjament i millora de 21 àrees de jocs infantils 

situades en els districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc, Eixample i Ciutat Vella, i 

projecte 2 d’arranjaments i millora de 20 àrees de jocs infantils situades en els 

districtes de Nou Barris i Sant Andreu- lot 4 (2b), per un import de 275.796,30 

euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a l’import de 333.713,523 euros. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

8.- BIMSA  (090.1619.012) El Conseller Delegat de BIMSA, el 4 d’octubre de 2016, ha resolt 

ADJUDICAR a Divisa Barcelona, SA el contracte de les obres de reforma de la 

planta soterrani, planta baixa i part de la planta primera de l’edifici situat a 

l’avinguda de les Drassanes 13-15, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, per 

un import de 592.260,65 euros que incloent l’IVA ascendeix a 716.635,3865 

euros. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

 

9.- BIMSA (010.1619.041) El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 d’octubre de 2016, ha 

resolt ADJUDICAR a Copisa Constructora Pirenaica, SA el contracte de les obres 

relatives al Projecte de reurbanització de la plaça Mig de Can Clos, al barri de la 

Marina del Port al Districte de Sants-Montjuic a Barcelona per un import 

d'1.024.042,20 euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a l’import 

d'1.239.091,62 euros. 

 

10.- BIMSA (010.1619.039) El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 d’octubre de 2016, ha 

resolt ADJUDICAR a Ferrovial Agroman, SA, el contracte de les obres relatives 

al projecte de reurbanització de l’Eix conformat pels carrers de Sant Frederic, 

Casteras i Cáceres (Fins a Sant Medir) el carrer Riera d’Escuder entre el carrer de 

Sants i el carrer Daoiz i Velarde i el carrer dels Jocs Florals entre el carrer 

d’Antoni Capmany i el carrer de Sants al Districte de Sants-Montjuic a Barcelona 

per un import d'1.355.244,57 euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a 

l’import d'1.639.845,93 euros. 

 

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.- (022/2016 SG) APROVAR la Instrucció per la qual es fixen els criteris generals a seguir 

en l’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic; INSCRIURE-LA en el Registre Municipal 

d'Instruccions i Circulars; i, fet això, PUBLICAR-LA a la Gaseta i al web 

municipals, amb acompliment de les obligacions de publicitat activa de la seva 

aprovació i contingut previstes a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació i bon govern 

 

2.-   APROVAR, de conformitat amb allò previst a l’article 35.3 de les 

Normes reguladores del funcionament dels Districtes, el calendari de sessions per 

a l'any 2017 dels Plenaris dels Consells de Districte: mesos de març, maig, juliol, 

octubre i desembre. 

 

3.- (015 AVLL/2016-SG) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre 

participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 

Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 

Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en 

relació a la iniciativa normativa següent: I. Memòria preliminar de 

I'Avantprojecte de Ies cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de 

Catalunya i de la Cambra General de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en 
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els termes dels documents elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten 

a l’expedient i que constitueixen la motivació del present acord. NOTIFICAR el 

present acord i el posicionament municipal sobre cada iniciativa normativa a la 

Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 

4.- (1099/2016)  APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència 

d’Ecologia Urbana, assignant les dotacions de llocs de treball, 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. 

 

5.- (1113/2016)  APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència de 

Recursos Humans i Organització, assignant les 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. 

 

6.- (0872/16)  APROVACIÓ del conveni específic de cooperació educativa entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Universitat Empresa de la Universitat de 

València per a l’acolliment d’una estudiant en pràctiques (Silvia Martínez Rocher, 

matriculada a la Facultat de Dret de la Universitat de València) a la Direcció de 

Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos Humans de l’Ajuntament de 

Barcelona; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Treball, 

Economia i Planificació estratègica, l’Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la 

signatura de l’esmentat conveni. 

 

7.- (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 al 31 de desembre de 2017, en atenció 

a l'informe de 23 de novembre de 2016 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 2017;  DISPOSAR-LA a 

favor de Business Strengths Engineering, SL, 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. 

 

8.- (785/16)  PRORROGAR el contracte núm. 14004104 (abans número d’expedient 

20140458), que té per objecte la gestió del Centre per a la Igualtat i Recursos per 

a Dones (CIRD), 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 d’acord amb la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat 

contracte, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, i MODIFICAR el 

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

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

Lleu de Contracte del sector Públic, en atenció a les raons indicades a l'informe 
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emès per la Cap del Departament de Transversalitat de Gènere de 5 d’octubre, i 

segons compareixença signada per l'empresa; AMPLIAR l'autorització i 

disposició de despesa, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/des indicades en 

aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient 

en el/s pressupost/os corresponent/s, per un import global de 259.153,48 euros, 

IVA exempt, per tal de donar cobertura a la pròrroga; i per un import  global de 

47.095,53, IVA exempt, per tal de donar cobertura a la modificació contractual i 

DISPOSAR la quantitat de 306.249,01 euros, IVA exempt, a favor de Suara-

Fundació Surt UTE Cird II, NIF U66425927; 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 del contracte en 2.354,78 euros i 

comparegui a formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la 

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

9.- (0935/16)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) relatiu a la 

promoció de la identitat i la signatura electrònica; FACULTAR l'Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat acord, 

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. 

 

10.- (0051/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 64.200,00 euros, amb 

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

subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 

pressupostos, a favor del Consorci Mar Parc Salut BCN, amb NIF S0800471E, 

per a un encàrrec de gestió per al desenvolupament del programa d'atenció 

integral al personal municipal (anys 2017/19); FACULTAR el Sr. Ferran Daroca 

Esquirol, Gerent de Recursos Humans i Organització, per a la signatura de 

l'esmentat encàrrec de gestió; PUBLICAR, d'acord amb l'article 11.3 de la Llei 

40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l'esmentat encàrrec de 

gestió al BOP i a la Gaseta Municipal. 

  

11.- (0052/17)  INICIAR els expedients per a la contractació derivada de l'Acord Marc 

de Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/16 i 

número de contracte 16002540), adjudicat en sessió del dia 16 de novembre de 

2016 per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció, de conformitat amb la clàusula 16 i següents del plec de clàusules 

administratives que el regula; i ADJUDICAR les esmentades contractacions 

derivades a les següents empreses designades i segons el desglossament que 

s’indica a continuació:  Lot 1 (Contracte 16005229), que té per objecte els Serveis 

i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de 

veu i xarxa no corporativa de veu) i serveis de dades, a l’empresa a Vodafone 

España, SAU, amb NIF: A80907397, per un import de 4.598.994,00 euros (IVA 

inclòs); Lot 2 (Contracte 16006382), que té per objecte els Serveis de 

comunicacions de veu i dades mòbils, a l’empresa Vodafone España, SAU, amb 

NIF: A80907397, per un import de 1.845.000,00 euros (IVA inclòs);  Lot 3 

(Contracte 16006383), que té per objecte els Serveis de numeració especials, a 

l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397, per un import de 

820.000,00 euros (IVA inclòs);  Lot 4 (Contracte 16006385), que té per objecte 
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l’Accés internet centralitzat, a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: 

A82018474, per un import de 317.750,00 euros (IVA inclòs); Lot 5 (Contracte 

16006386), que té per objecte l’Accés internet distribuït, a l’empresa Telefónica 

de España, SAU, amb NIF: A82018474, per un import de 533.000,00 euros (IVA 

inclòs); DISPOSAR la despesa, quant al pressupost corresponent a l’Ajuntament 

de Barcelona, a favor dels adjudicataris esmentats, d'acord amb les seves 

proposicions a l’Acord Marc, per les quantitats, i amb càrrec a les partides i als 

pressupostos, que s'indiquen en els documents comptables que s’adjunten al 

present document i condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos corresponents. Per a la resta del pressupost s’incorporen a 

l’expedient els documents comptables aprovats pels òrgans competents dels 

organismes associats al present Acord Marc; REQUERIR els adjudicataris per tal 

que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació 

de l'adjudicació, compareguin per formalitzar els contractes a les dependències de 

la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

12.- (0001/13)  PRORROGAR el contracte que té per objecte el Servei de neteja (2013-

2014-2015) i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als 

diferents districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona; per un període que 

va des de l’1 de gener fins a la formalització dels nous contractes que han de 

substituir els actuals i dintre del període de vigència del present contracte; 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; i en atenció a les raons 

indicades a l'informe del Cap del Departament de Manteniment i segons 

compareixença signada per les empreses adjudicatàries en data 13 de desembre de 

2016; AMPLIAR l’autorització i la disposició de la despesa per un import global 

de 4.131.640,72 euros IVA inclòs,  amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 

indicades en la relació comptable annexa a aquest mateix document, i amb el 

següent desglossament: Lot 1: Gerència de Recursos, Gerència de Recursos 

Humans i Organització i Districte de l’Eixample, amb codi de contracte 

12002641, per un import de 808.735,91 euros, adjudicat a Clece, SA, NIF 

A80364243; Lot 2: Districte de Sant Martí i Districte de Sant Andreu, amb codi 

de contracte 12002643, per un import de 746.652,44 euros, adjudicat a Optima 

Facility Services, S.L, NIF B60124831; Lot 3: Districte de Ciutat Vella i Districte 

de Sants-Montjuïc, amb codi de contracte 12002645, per un import de 644.216,01 

euros, adjudicat  a Clece, SA, NIF A80364243; Lot 4: Gerència de Drets Socials i 

Districte de Nou Barris, amb codi de contracte 12002647, per un import de 

567.100,86 euros, adjudicat  a Optima Facility Services, S.L, NIF B60124831; 

Lot 5: Gerència de Mobilitat i Seguretat, amb codi de contracte 12002648, per un 

import de 477.628,77.euros, adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243; Lot 6: 

Districte de les Corts,  Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Districte de Gràcia, amb 

codi de contracte 12002649, per un import de 465.760,19 euros, adjudicat a La 

Bruixa Neteges Generals i Manteniment, SL, NIF B61399408; Lot 7: Districte 

d’Horta-Guinardó i Gerència d’Ecologia Urbana, amb codi de contracte 

12002650,  per un import de 421.546,53 euros, adjudicat  a Optima Facility 

Services, S.L, NIF B60124831. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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13.- (937/16)  APROVAR el projecte normatiu de l’ordenança de Cementiris de 

l’Ajuntament de Barcelona de conformitat amb l’establert a l’article 108 i 

següents del Reglament Orgànic Municipal. 

 

14.- (938/16)  APROVAR el projecte normatiu de l’ordenança de Serveis Funeraris de 

l’Ajuntament de Barcelona de conformitat amb l’establert a l’article 108 i 

següents del Reglament Orgànic Municipal. 

 

15.- (2016/1337)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb NIF G63371421, 

per al projecte Enfortiment i Projecció de les entitats del Tercer Sector Social de 

la ciutat de Barcelona, 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 103.700,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que 

consten a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 103.700,00 

euros, amb càrrec a la partida 0701-48903-43351 i distribuïts en 25.600,00 euros 

per a l'any 2016 i 78.100,00 euros per a l'any 2017, condicionats a l'existència de 

crèdit suficient i adequat. 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 el pacte cinquè del conveni. FACULTAR el Comissionat d´Economia 

Cooperativa Social i Solidària i Consum, per a la signatura del conveni. 

 

16.- (2016/1340)  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, l'atorgament, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P-0800258-F, d’una 

subvenció de 70.000,00 euros per a la realització del projecte “Coop-Verd 

Cooperació per la valorització de l’ocupació, el reciclatge i els residus”, amb un 

cost total d’execució de 110.000,00 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 la despesa per import de 70.000,00 euros, a càrrec de la partida 

D/0701/48902/23291 de l’any 2016, del pressupost de la Direcció de Justícia 

Global i Cooperació Internacional, de la Gerència de Presidència i Economia, 

equivalent a un 63,25% de l’import total del projecte (110.000,00 euros). 

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

mesos presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts. 

 

17.- (2016/1387)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Creu Roja, amb NIF Q28666001G per al projecte “Centre de cooperació per a 

la Mediterrània de les societats nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja”, 

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. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
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per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 45.000,00 euros a favor de creu roja 

amb càrrec a la partida 0701/48903/23291 del pressupost de l'any 2016. 

REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos, a 

comptar des de la data de la transferència rebuda, presenti la justificació de 

l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. 

FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a 

la signatura del present conveni. 

 

18.- (2016/1388)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l'entitat Lafede.cat, amb CIF G65179608, per a la realització del Projecte “La 

Justícia Global: Un concepte en construcció col·lectiva”, 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 

420.800,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

420.800,00 euros amb càrrec a la partida 0701-48903-23291 de la Direcció de 

Justícia Global i Cooperació Internacional, distribuïts en 177.370 euros per a l’any 

2016 i 214.430 euros per a l’any 2017 i amb càrrec a la partida 0801-48903-23252 

de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat, distribuïts en 

14.500,00 euros per a l’any 2016 i 14.500,00 euros per a l’any 2017, condicionat a 

l’existència de crèdit suficient i adequat per les partides del pressupost de l'any 

2017, a favor de Lafede.cat, amb CIF G65179608. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització 

de l’activitat realitzada parcial o total, presenti la justificació de l'aplicació dels 

fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR el 

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

conveni. 

 

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

el document de 22 de desembre de 2016. 

 

20.- (F1605) APROVAR el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través 

del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sobre la 

programació dels pagaments recurrents de la Tresoreria de la Generalitat de 

Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, ens dependents i ens compartits amb 

aquest ajuntament. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer tinent 

d’alcalde de Treball, Economia i Planificació Estratègica, i el Gerent de 

Presidència i Economia, Sr. Jordi Ayala Roqueta, de forma indistinta, per a la 

signatura del conveni. 

  

21.- (2016/1390)  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, l'atorgament, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional a l'Associació Clúster Créixer, amb NIF G-65741472, d’una 

subvenció de 30.700,00 euros per a la realització del projecte “Iniciativa 

Barcelona Inclusiva 2016-2017”, amb un cost total d’execució de 62.780,00 

euros, distribuïts en 10.000,00 euros l’exercici 2016 i 20.700,00 euros l’exercici 

2017. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
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públic justificades en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, 

DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per import de 30.700,00 

euros, equivalents a un 48,90% de l’import total del projecte (62.780,00 euros), 

distribuïts en 10.000,00 euros l’exercici 2016 i 20.700,00 euros l’exercici 2017, a 

càrrec de la partida corresponent del pressupost de la Gerència de Política 

Econòmica i Desenvolupament Local, supeditat a l'existència de crèdit adequat i 

suficient. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 

tres mesos presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts. 

 

22.- (2016/1406)  APROVAR inicialment  la modificació parcial de les Bases 7,10, 12.1, 

12.2 i 19 de les Reguladores per a l'atorgament de subvencions a empreses en el 

marc del Programa Barcelona es Compromet d'impuls a la creació d'ocupació a 

Barcelona, aprovades per la Comissió de Govern en sessió de 29 d'octubre de 

2014 i modificades el 17 de desembre de 2014, 22 de juliol del 2015 i 26 de maig 

del 2016, segons el redactat que consta a l'expedient, restant inalterables la resta 

d'articles i paràgrafs de les esmentades bases. ORDENAR la publicació de les 

modificacions en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d'Edictes de 

l'Ajuntament de Barcelona, així com la inserció d'una referència de l'anunci en la 

Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 

dies a partir del següent al de la publicació esmentada. APROVAR definitivament 

les modificacions esmentades, sempre que no s'hagin formulat al·legacions durant 

el període d'informació pública que facin necessària la seva rectificació 

 

23.- (E.01.6016.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a la 

societat Buildingcenter, SAU, la finca situada al carrer de Botella núms. 16-16 bis 

(identificat registralment com finca núm. 889 del Registre de la Propietat núm. 3 

dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de 

Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes 

del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 

processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda 

l’import d'1.150.000,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 

quantitat d'1.150.000,00 euros amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor 

per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost 

municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada 

adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentada finca per tal de 

destinar-la a habitatges de lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, 

prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una 

càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el 

Registre de la Propietat. 

 

24.- (E.01.6023.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, RMBS 3 Fondo de 

Titulización de Activos (CIF núm. V-85172252), l’habitatge de la finca situada al 

carrer de Bou de Sant Pere núm. 7, principal 1 (identificat registralment com finca 

núm. 8447 del Registre de la Propietat núm. 1 dels de Barcelona), en virtut del 

dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici 

de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret 

Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 
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APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 45.953,50 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 45.953,50 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

25.- (E.03.6019.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169), 

l’habitatge primer segona de l’escala 1 de la finca de la plaça Alta de Can Clos 

núm. 1 (finca registral 1.690 del Registre de la Propietat núm. 17 de Barcelona), 

en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix 

en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 

del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 

la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 42.806,00 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 42.806,00 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el  

manteniment els quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

26.- (E.03.6029.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat Banco de Sabadell, SA 

(CIF A-08000143), l’habitatge de la finca situada al carrer Torre de Damians 

núm. 17, 2-2, (identificat registralment com finca núm. 22581 del Registre de la 

Propietat núm. 16 dels de  Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la 

Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, 

en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 

mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 

de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda 

l’import de 22.662,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 

quantitat de 22.662,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per 

decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost 

municipal de l’any 2014; ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada 

adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de 

destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació 

d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per 

a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

27.- (E.03.6030.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Banc de Sabadell SA (CIF A-08000143), l’habitatge primer 

primera de la finca del carrer Salva núm. 73 (finca registral 14.885 del Registre de 

la Propietat núm. 18 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la 

Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, 



 

Ref:CG 43/16 

v.  22- 12- 2016 

 13: 31 

11 

en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 

mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 

de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda 

l’import de 42.176,50 euros, LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 

quantitat de 42.176,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per 

decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost 

municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada 

adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de 

destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació 

d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per 

a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

28.- (E.04.6009.16) ESMENAR, d’acord amb allò previst a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, l’errada material observada a l’acord aprovat per la Comissió de 

Govern en sessió de 24 de novembre de 2016, en virtut del qual es va autoritzar a 

la societat Barcelona Project’s SA a constituir hipoteca en relació al dret real de 

superfície que ostenta respecte de la finca de propietat municipal del carrer de 

Torre Melina núms. 2-10, en el sentit que el tipus d’interès ordinari de l’euríbor a 

3 mesos serà del 3,25 i no del 0,325, com es manifestava a l’esmentat acord. 

 

29.- (E.07.6025.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat actual d’ocupació, a 

l’entitat Banc Sabadell SA (CIF A-08000143), l’habitatge de la finca situada al 

carrer Gran Vista 138 baixos (identificat registralment com finca núm. 47518 del 

Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que 

ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de 

Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 

de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 

provinents de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la 

compravenda l’import de 31.745,69 euros, LLIURAR al Patronat Municipal de 

l’Habitatge la quantitat de 31.745,69 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda 

al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del 

pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de 

l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per 

tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia 

cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega 

econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

30.- (E.08.6056.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, RMBS 5 Fondo de 

Titulización de Activos (CIF núm. V-85447654), l’habitatge situat al carrer de 

Perafita núm. 4 esc C, 5-1 (identificat registralment com finca núm. 36207 del 

Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig 

que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament 

de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 

24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 

habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a 

preu de la compravenda l’import de 37.770,00 euros; LLIURAR al Patronat 

Municipal de l’Habitatge la quantitat de 37.770,00 euros, amb càrrec a l’obligació 
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reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 

7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el 

pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit 

habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, 

prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una 

càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el 

Registre de la Propietat. 

 

31.- (E.08.6057.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, RMBS 1 Fondo de 

Titulización de Activos (CIF núm. V-84994144)  l’habitatge de la finca situada al 

carrer de Travau núm. 36, 3-4 (identificat registralment com finca núm. 36737 del 

Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig 

que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament 

de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 

24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 

habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a 

preu de la compravenda l’import de 33.363,50 euros; LLIURAR al Patronat 

Municipal de l’Habitatge la quantitat de 33.363,50 euros, amb càrrec a l’obligació 

reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 

7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el 

pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit 

habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, 

prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una 

càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el 

Registre de la Propietat. 

 

32.- (E.08.6058.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169), 

l’habitatge baixos primera del bloc 5 de la finca del carrer Fenals núm. 4 (finca 

registral 9.042 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del 

dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici 

de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret 

Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 28.957,00 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 28.957,00 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

33.- (E.08.6060.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera BBVA RMBS 3 Fondo de Titulización de Activos (CIF 

V85172252) l’habitatge baixos segona de la finca ubicada a l’avinguda Rasos de 

Peguera núm. 71, (finca registral 13209 del Registre de la Propietat núm. 13 de 

Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 
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que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 

de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 

urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 

hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 32.734,00 

euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 32.734,00 

euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de 

desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 

2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la 

gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

34.- (E.08.6061.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169) 

l’habitatge quart primera Escala D de la finca ubicada a l’avinguda Rasos de 

Peguera núm. 216 (finca registral 13705 del Registre de la Propietat núm. 13 de 

Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 

que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 

de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 

urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 

hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 32.734,00 

euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 32.734,00 

euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de 

desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 

2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la 

gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

35.- (E.08.6062.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat BBVA, SA (CIF A48265869), l’habitatge de la finca situada a l’avinguda 

Rasos de Peguera, núm. 72 4t 2a, (identificada registralment com finca núm. 2618 

del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig 

que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament 

de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 

24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 

habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a 

preu de la compravenda l’import de 40.917,50 euros, LLIURAR al Patronat 

Municipal de l’Habitatge la quantitat de 40.917,50 euros, amb càrrec a l’obligació 

reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 

7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el 

pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit 

habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, 

prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals  suposi una 

càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el 

Registre de la Propietat. 
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36.- (E.08.6064.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat UNNIM SGAI, SA (CIF A-65.934.101), l’habitatge de la finca situada a 

l’avinguda Rasos de Peguera núm. 111, Esc. J-3 3er 2a (finca registral 20922 del 

Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que 

ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de 

Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 

de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 

provinents de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la 

compravenda l’import de 32.104,50 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de 

l’Habitatge la quantitat de 32.104,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda 

al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del 

pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de 

l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per 

tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia 

cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega 

econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

37.- (E.08.6065.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat UNNIM SGAI, SA (CIF A-65.934.101), l’habitatge de la finca situada al 

carrer Doctor Pi i Molist núm. 79 1er 3a, (identificat registralment com finca núm. 

22479 del Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en virtut del dret 

de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de 

l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret 

Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 47.212,50 euros, 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 47.212,50 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

38.- (E.08.6071.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat actual d’ocupació, a 

l’entitat financera UNNIM Banc SAU (NIF A65609653) l’habitatge quart tercera 

de la finca ubicada en el carrer Travau núm. 38 (finca registral 25413 del Registre 

de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la 

Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, 

en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 

mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 

de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda 

l’import de 32.049,08 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 

quantitat de 32.049,08 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per 

decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost 

municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada 

adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentat habitatge per tal de 

destinar-lo a habitatge de lloguer social; FORMALITZAR la compravenda prèvia 
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cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega 

econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

39.- (E.08.6092.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco de 

Sabadell, SA (NIF A-08000143), l’habitatge planta baixa de la finca del carrer 

Mare de Déu de les Neus núm. 14 (finca registral 14988 del Registre de la 

Propietat núm. 23 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la 

Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, 

en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 

mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 

de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda 

l’import de 33.363,50 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 

quantitat de 33.363,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per 

decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost 

municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada 

adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de 

destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda prèvia cancel·lació 

d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per 

a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

40.- (E.08.6102.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, a l’entitat Lanusei Investments SL 

(CIF B-87069993), l’habitatge quart segona de la finca de l’avinguda Rasos de 

Peguera núm. 63 (finca registral 38.312 del Registre de la Propietat núm. 13 de 

Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 

que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 

de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 

urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 

hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 46.750,00 

euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 46.750,00 

euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de 

desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 

2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la 

gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

41.- (E.08.6109.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera BBVA RMBS 3 Fondo Titulización Activos (CIF V-

85172252), l’habitatge baixos primera de l’escala 3 del bloc 4 de la finca del 

carrer Fosca núm. 3 (finca registral 26.072 del Registre de la Propietat núm. 13 de 

Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i 

que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) 

de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 

urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 

hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 26.664,38 

euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 26.664,38 

euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de 

desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 
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2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la 

gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda; prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment els quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

42.- (2016/1369)  ADQUIRIR, a títol de compravenda, lliure de càrregues i gravàmens, a 

l’Institut Català del Sòl (CIF núm. Q-0840001B), el local identificat com entitat 

núm. 50 situat al carrer de Robert Robert, núms. 2-6; APROVAR com a preu de 

la compravenda l’import de 480.000,00 euros, més l’IVA corresponent i que 

ascendeix a l’import de 100.800,00 euros, fent un total de 580.800,00 euros; 

AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la despesa, amb càrrec a la 

corresponent partida pressupostària; FORMALITZAR la compravenda, prèvia 

cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega 

econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat. 

 

43.- (E.09.6030.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera BBVA RMBS 1 Fondo Titulización Activos (CIF V-

84994144), l’habitatge segon primera de la finca del carrer Finestrelles núm. 12 

(finca registral 54.561 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en virtut 

del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en 

benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 

del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 

la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 37.122,94 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 37.122,94 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

44.- (E.09.6048.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Cajamar, Caja Rural SCC (CIF núm. F-04001475), la finca 

situada al carrer de Turó de la Trinitat núms. 95-97 (identificat registralment com 

finca núm. 14658 del Registre de la Propietat núm. 2 dels de Barcelona), en virtut 

del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en 

benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 

del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 

la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 575.000,00 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 575.000,00 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració de l’esmentada finca per tal de destinar-la a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 
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manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

45.- (E.10.6031.16) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169), 

l’habitatge quart segona de la finca del carrer Tarba núm. 10 (finca registral 5.300 

del Registre de la Propietat núm. 20 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig 

que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament 

de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 

24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 

habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a 

preu de la compravenda l’import de 38.399,50 euros; LLIURAR al Patronat 

Municipal de l’Habitatge la quantitat de 38.399,50 euros, amb càrrec a l’obligació 

reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 

7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el 

pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit 

habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, 

prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una 

càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el 

Registre de la Propietat. 

 

46.- (E.10.6032.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat UNNIM SGAI SA, (CIF A65934101), l’habitatge de la finca situada al 

carrer Alfons el Magnànim núm. 12 4t 3a, (identificada registralment com finca 

núm. 7926 del Registre de la Propietat núm. 20 de Barcelona), en virtut del dret 

de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de 

l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret 

Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 31.475,00 euros, 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 31.475,00 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 

FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 

manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

47.- (E.10.6063.16) CEDIR l’ús a favor de l'Associació de Veïns Gran Via-Espronceda-Perú, 

mitjançant subarrendament, dels locals 72 i 74 de la finca situada a la Gran Via de 

les Corts Catalanes núms. 976-982, per a destinar-los a seu social i per a la 

realització de les activitats pròpies de l’entitat, d’acord amb les condicions del 

document annex, que s’aprova; i FORMALITZAR la cessió en document 

administratiu. 

 

48.- (2016/1407)  ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’Arquebisbat de Barcelona (CIF 

núm. R-0800007G), la finca situada a la plaça Sant Bernat Calbó núms. 3-5 (finca 

registral 62.903 del Registre de la Propietat núm. 21 de Barcelona); APROVAR 

com a preu de la compravenda l’import de 676.588,84 euros, més l’IVA 
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corresponent i que ascendeix a l’import de 142.083,66 euros, fent un total de 

pagament de 818.672,50 euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la 

despesa amb càrrec a la corresponent partida pressupostària a favor de l’entitat 

propietària; FORMALITZAR la compravenda en escriptura pública, prèvia 

cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega 

econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 

Propietat 

 

49.- (2017/1)  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a la contractació del lloguer 

dels locals ubicats al carrer València núm. 344-346, amb núm. de contracte 

16005747, a favor de Disbrigo SA y Cia. Valencia 344, CB amb NIFE61903985,  

i amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document 

amb el següent desglossament: pressupost net 1.120.907,44 euros; tipus impositiu 

del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 235.390,56 euros; condicionada a l'existència 

de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent, atès que l'execució 

d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 

 

50.- (3–168/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-168/2016 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 

746.847,19 euros, destinades a cobrir despeses de lloguer de locals al Patronat 

Municipal de l’Habitatge, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable núm. 16120391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

51.- (3–170/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-170/2016 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 

168.596,00 euros, per atendre despeses derivades de l’actuació inversora 

P.11.7038.01 “Subvencions a entitats de dones per millorar locals. Transferència 

de capital” que va ser informada favorablement per la Comissió de Govern d’1 de 

desembre de 2016, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

16120591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

52.- (3–171/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-171/2016 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 

1.969.068,82 euros, per atendre despeses derivades del compliment de la 

Sentència núm. 323/15 relativa a la responsabilitat patrimonial per concessió 

tardana de llicència d’activitat a l'Entitat Midnight Express SL, de conformitat 

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

a l’expedient, referència comptable núm. 16121491; i PUBLICAR aquest acord a 

la Gaseta Municipal. 

 

53.- (3–174/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-174/2016 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 

1.000.000,00 euros, per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades al 

Consorci d’Educació per atendre despeses de beques menjador curs 2016-2017, 



 

Ref:CG 43/16 

v.  22- 12- 2016 

 13: 31 

19 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16121691; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

54.- (3-176/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-176/2016 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 

26.807.970,84 euros, per atendre despeses derivades de les actuacions inversores 

P.11.7021.01 “Programa 100 x 1000. Habitatges” i P.12.7001.01 “Consorci de la 

Mina. Transferència de capital” per imports respectius de 26.000.000,00 euros i 

807.970,84 euros que serà informada en Comissió de Govern, de 22 de desembre 

de 2016, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16121991; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

55.- (3-177/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-177/2016 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 

46.201.392,95 euros, per atendre despeses derivades de diverses actuacions 

inversores corresponents a adquisicions patrimonials que seran informades en 

Comissió de Govern, de 22 de desembre de 2016, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 16122091; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

56.- (3-178/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-178/2016 de modificacions de crèdit, 

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

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

2.150.000,00 euros, per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades al 

Consorci d’Educació (projecte de Escoles Enriquides) i a l’Agència de Salut 

Pública per cobrir noves demandes, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable núm. 16122191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

57.- (2016/001119) APROVAR l’expedient núm. 2016/001119 de modificacions de crèdit, 

corresponent a la relació MC-00000188, consistent en transferències de crèdit de 

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

2015, d’import 13.264.853,16 euros dins del Capítol I, derivats de la mobilitat i 

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

del 25 d’octubre de 2016 fins al dia 16 de desembre de 2016 als crèdits assignats, 

sense que això representi una esmena a la quantitat total pressupostada; 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

58.- (2016/1271)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l'Associació Catalana d´Empreses per a Gais i Lesbianes ACEGAL, amb CIF 

G64717812, per al desenvolupament del Projecte "Dinamització i Foment del 

comerç i l´empresa associada que té com a finalitat el creixement i millora en 
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competitivitat de les empreses, els professionals i els petits comerciants del sector 

LGTBI a Barcelona", 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 40.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que 

consten a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 40.000,00 

euros amb càrrec a la partida 48903-43213-702 del pressupost de l'any 2016. 

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 el pacte cinquè del conveni. 

FACULTAR el regidor d'Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a 

la signatura del present conveni. 

 

59.- (2016/1389)   APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i el Gremi de Restauració, amb NIF G08504664, per a la realització de cinc 

accions de suport i impuls al sector de la Restauració i la Gastronomia de 

Barcelona, 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. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 

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

l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 75.000,00 euros amb 

càrrec a la partida 0701-48903-43141 del pressupost de l'any 2016. 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 el pacte sisè del conveni. FACULTAR la 

regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del 

conveni. 

 

60.- (2016/1414)  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 35.000,00 euros amb càrrec 

al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2017 i 

5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2018, per subvencionar l’execució del 

projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió  

directa i amb caràcter excepcional, a Enry's Plex S, amb NIF B66074337, per un 

import de 35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 

euros amb càrrec al pressupost 2017 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 

2018 per a la realització d’un projecte anomenat “WATLYL”, amb un cost total 

d’execució de 218.000,00 euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de la 

normativa general de subvencions i en el marc del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de 

Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de 

Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC per a la presentació de la 

candidatura per acollir un Bussines Incubation Center de l’Agència Europea de 

l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc del ESA BIC 

Barcelona. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la 

excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l’entitat beneficiària per 
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tal que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament i, en el termini màxim 

de 6 mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la justificació 

dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de 

l’activitat subvencionada. 

 

61.- (2016/1415)  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 35.000,00 euros amb càrrec 

al pressupost municipal vigent, 10.000 euros, amb càrrec al pressupost 2017 i 

5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2018, per subvencionar l’execució del 

projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió  

directa i amb caràcter excepcional, a Aureel Tech, SL, amb NIF B66760323, per 

un import de 35.000,00 euros, amb càrrec al pressupost municipal vigent, 

10.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 2017 i 5.000,00 euros amb càrrec al 

pressupost 2018 per a la realització d’un projecte anomenat “"AUREEL”, amb un 

cost total d’execució de 266.840,00 euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, 

ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 

l’article 6.2 de la normativa general de subvencions i en el marc del conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 

Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC 

per a la presentació de la candidatura per acollir un Bussines Incubation Center de 

l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en 

el marc del ESA BIC Barcelona. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 

pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR 

l’entitat beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani 

l’Ajuntament i, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des del pagament de la 

subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i 

la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 

 

62.- (2016/1416)  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 35.000,00 euros, amb càrrec 

al pressupost municipal vigent,10.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 2017 i 

5.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 2018, per subvencionar l’execució del 

projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió  

directa i amb caràcter excepcional, a Iomed Medical Solutions, SL, amb NIF 

B66774969, per un import de 35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal 

vigent, 10.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 2017 i 5.000,00 euros amb 

càrrec al pressupost 2018 per a la realització d’un projecte anomenat “"Midas 

Project”, amb un cost total d’execució de 100.950,00 euros, d’acord amb els 

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

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

en el marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del 

Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc i la 

Fundació Parc UPC per a la presentació de la candidatura per acollir un Bussines 

Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el 

desenvolupament de les tasques en el marc del ESA BIC Barcelona. DECLARAR 

la no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en 

el projecte. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que faciliti tota la informació 

que demani l’Ajuntament i, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des del 

pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 

balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 
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63.- (2016/1436)  APROVAR el conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la 

materialització de l'assignació extraordinària del fons per al finançament 

d'actuacions de minimització de l'impacte de l'afluència turística sobre l'espai 

públic i els serveis en determinades àrees de la ciutat de Barcelona. FACULTAR 

el Regidor d'Empresa i Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del 

conveni. 

 

64.- (2016/1437)  APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, Associació Marcas de Restauración, Gremi de Restauració de 

Barcelona, Escola Superior d’Hosteleria de Barcelona, Restaurantes Sostenibles, 

Asociación de profesionales especializados en servicios a la alimentación fuera 

del hogar (APESAFH), Federació Francesc Layret-COCEMFE Barcelona-

Observatori Discapacitat Física, Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme-

CETT,  Fundació BCD Barcelona Centre de Disseny, UGT i CCOO per al 

desenvolupament d’accions de suport i impuls al sector de la gastronomia i de 

restauració a la ciutat de Barcelona. FACULTAR la Regidora de Comerç, 

Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del conveni. 

 

65.- (2016/1315)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM, mitjà 

propi de l’Ajuntament de Barcelona, per a la implementació de l’impuls i 

dinamització dels sectors Moda, LGBT i City Branding, 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 2.900.000,00 euros amb caràcter plurianual corresponent a  

1.000.000,00 euros a l’any 2017, 1.300.000,00 euros a l’any 2018 i 600.000,00 

euros corresponents a l’any 2019, condicionat a l’existència de crèdit suficient i 

adequat per les partides del pressupost de l'any 2017, 2018 i 2019, amb càrrec al 

pressupost i partida 44400-43321-0702, a favor de Barcelona Activa SAU SPM, 

amb NIF A58295296. PUBLICAR aquest acord al BOP i a la Gaseta Municipal. 

 

66.- (2016/1400)  APROVAR l’encàrrec de gestió a la Fundació Barcelona Institute of 

Technology for the habitat (BIT HABITAT) per a l’assistència tècnica per a crear, 

impulsar i dinamitzar la Comissió de Coordinació del 22@, d’acord amb les 

prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient. AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa per un import de 726.000,00 euros, amb càrrec als 

pressupostos de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació dels exercicis 2017 

(242.200,00 euros), 2018 (241.200,00 euros) i 2019 (241.200,00 euros), subjectes 

a l’existència de crèdit adequat i suficient, a favor de la Fundació Barcelona 

Institute of Technology for the habitat (BIT HABITAT). PUBLICAR aquest 

acord al BOP i a la Gaseta Municipal. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

67.- (2016/1401)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Mercabarna, SA per la realització d’un 

estudi sobre el sector de la restauració a Barcelona per l’any 2016 per la posada en 

marxa de l’Observatori de la restauració, d’acord amb les prescripcions generals 

de l’encàrrec que figuren a l’expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa 

per un import de 25.000,00  euros corresponents a l’exercici 2016, amb càrrec a la 

partida 0701/48903/43141 de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació, a favor 
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de l’empresa pública Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA 

(Mercabarna). PUBLICAR aquest acord al BOP i a la Gaseta Municipal. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

68.- (20130016)  PRORROGAR de mutu acord i de conformitat amb el pacte sisè fins al 

31 de desembre de 2017, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Patronat 

Municipal de l’Habitatge de Barcelona, amb NIF P-5801915-I signat el 28 de 

febrer de 2013 per a la cessió temporal de 34 habitatges del Patronat Municipal  

de l’Habitatge de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Barcelona destinats a 

habitatges d’inclusió de la xarxa Municipal d’Habitatges d’Inclusió i a la creació 

d’un “Centre d’Allotjament Familiar Temporal” d’acord amb l’informe del 

Departament de Persones Vulnerables de la Direcció de Serveis d’Intervenció 

Social de 18 de novembre de 2016. AUTORITZAR I DISPOSAR a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona amb CIF P-5801915-I la despesa 

de 175.170,00 euros, a càrrec de la partida 0201 20200 23145 dels pressupostos 

de 2017, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, si bé de 

conformitat amb l’aplicació de la clàusula quarta del referit conveni l’import pot 

ésser modificat. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentada pròrroga, 

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

 

69.- (20140090)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte la gestió del Centre d’Urgències i Emergències Socials de 

Barcelona (CUESB), durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 

de desembre de 2017, adjudicat el 26 de novembre de 2014 a Progess, Projectes i 

Gestió de Serveis Socials, SL, 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 

(TRLCSP), per un import de 2.846.471,61 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 

10 %. APROVAR la revisió de preus de l’esmentat contracte, d’acord amb la 

clàusula 17 de plec de clàusules administratives particulars, que comporta un 

increment de 1.205,27 euros, IVA inclòs. 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 per la Direcció del Servei 

d’Urgències i Emergències Socials del 25 de novembre de 2016, en el sentit de 

prestar el servei en d’altres municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 

conformitat amb el pacte 4t del Conveni marc de col·laboració subscrit amb 

l’Àrea el 24 de febrer de 2015, per a la mateixa durada que la pròrroga i per un 

import de 399.785,13 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10 %, que suposa 

un increment del 4,5678 % de l’import d’adjudicació del contracte. AMPLIAR 

l’autorització i disposició de la despesa, a favor de Progess, Projectes i Gestió de 

Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, del precitat contracte per un 

import de 3.247.462,01 euros, IVA inclòs, amb càrrec al Pressupost i Partida 

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

suficient en el pressupost corresponent. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en 
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el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 

reajusti  la garantia definitiva per un import de 18.172,21 euros, i COMPAREGUI 

per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del Departament 

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

 

70.- (20140278)  APROVAR l’addenda per a la modificació del conveni entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb NIF Q-

0801820-B, per a la cessió temporal de l’ús dels habitatges públics en el sentit de 

substituir l’habitatge situat a la Via Favència 217-221, 4t 3a de Barcelona pel del 

carrer de Sant Oleguer núm. 17, 3er 1a de Barcelona, per un import de 2.416,08 

euros corresponent a l’any 2017, si bé de conformitat amb l’aplicació de la 

clàusula tercera del conveni els imports poden ésser modificats. AMPLIAR 

l’autorització i disposició de la despesa en la quantia de 2.416,08 euros a càrrec de 

la partida 0201 20200 23145 del pressupost de 2017, condicionat a l’existència de 

crèdit adequat i suficient, per la qual cosa l’aportació de l’Ajuntament per l’any 

2017 és de 28.132,58 euros. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, 

Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 

signatura de l’esmentada addenda, així com la de tots aquells documents que se’n 

derivin. 

 

71.- (20140661)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 

14005278 que té per objecte el concert de 25 places d’acolliment residencial 

temporal i tractament social a la Llar Pere Barnés, durant el termini comprès entre 

l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018, adjudicat el 17 de desembre de 

2014 a l’entitat Arrels Fundació,  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 d'1.072.583,52 euros, exempt d’IVA. APROVAR 

la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules 

administratives particulars que regeix l’esmentat contracte, que comporta una 

minoració de 458,40 euros, exempt d’IVA, la qual cosa implica que, a partir del 

dia 1 de gener de 2017, els preus unitaris  d’aplicació seran els que es detallen a 

continuació:  Preu/mes servei d’acolliment nocturn: 35.742 euros. Preu unitari 

servei d’alimentació i d’higiene: 11,7434 euros. AUTORITZAR I DISPOSAR, a 

favor de l’entitat Arrels Fundació, amb NIF núm. G61611364, la despesa del 

contracte núm. 14005278 per un import d'1.072.125,12 euros, exempt d’IVA, amb 

càrrec als Pressupostos i Partida 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).  

 

72.- (20150488)  APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 

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 20.2 del Plec de 

clàusules administratives particulars, la modificació del contracte número 

15003232 que té per objecte la gestió del servei de gestió de conflictes d’àmbit 

social a l’espai urbà (SGC), de conformitat amb les motivacions de l’informe 
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emès per la Direcció de Serveis d’Intervenció Social del 8 de novembre de 2016, 

consistent en l’ampliació d’aquest servei a partir de l’1 de gener de 2017 en 5.040 

h/any per un import màxim de 163.570,03 euros, IVA inclòs, al tipus impositiu 

del 10%, per al període comprès entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 

2017. AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte 

per un import de 163.570,03 euros, IVA inclòs, (dels quals 148.700,03 euros 

corresponen al preu net i els restants 14.870,00 euros a l’IVA al 10%) a favor de 

Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, amb NIF núm. B59960526, 

amb càrrec al/s Pressupost/os i Partida/es indicades en el document comptable 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 

corresponent; 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 7.435,00 euros, i COMPAREGUI per formalitzar la 

modificació del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics 

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

 

73.- (20150293)  APROVAR l’addenda per a la modificació del conveni entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Quatre Vents, amb NIF G-63214043, per al 

desenvolupament del Projecte Servei d’Atenció d’Infants i famílies (SAIF) per tal 

d’incloure el programa “Nou Horitzó”, 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 art. 6.2 de la 

normativa general de subvencions, per un import de 25.000,00 euros. 

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

justificades en els informes que consten en l’expedient. AMPLIAR l’autorització i 

disposició de la despesa en la quantia de 25.000,00 euros a càrrec de la partida 

0201 48903 23111 del Departament de Familia i Infància del pressupost de 2016, 

per la qual cosa l’aportació de l’Ajuntament és de 56.502 euros pel 2016, que 

equival al 13,66% del cost total del projecte per a l’any 2016 (413.646 euros). 

REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres 

mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2016, presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni signat l'1 

de desembre de 2015. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de 

l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 

l’esmentada addenda, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

74.- (20160165)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Càritas 

Diocesana de Barcelona, amb NIF R0800314G, per a l’execució del projecte 

“Projecte Social Global a Barcelona”, Annex I al Conveni Marc subscrit el 29 

d’octubre de 2014 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 574.933,02 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 Càritas Diocesana de Barcelona, amb 

NIF R0800314G, la despesa total de 574.933,02 euros equivalent al 31,44% del 

cost total del projecte (1.828.100,00 euros) amb càrrec a les partides de l’exercici 

del 2016 següents: 0201.23142.48903 per import de 40.076,00 euros de la 

Direcció d’Intervenció Social, Departament d’Atenció a Persones Vulnerables. - 
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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. - 0201.23161.48903 per import 

de 89.834,00 euros de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. 

L’import d’aquesta subvenció (574.933,02 euros) i la subvenció de l’Institut 

Municipal de Serveis Socials (292.948,80 euros) que instrumenta aquest conveni 

equivalen al 47,47% de la totalitat del cost del projecte (1.828.100,00 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, 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. 

 

75.- (20160290)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Consell de la 

joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, per l’execució del projecte “Accions 

per la joventut promogudes pel Consell de la Joventut 2016-2017”, amb la 

finalitat de donar suport i coordinar l’actuació entre l’Ajuntament de Barcelona i 

el CJB pel desenvolupament de l'esmentat projecte per tal de fer més eficaç les 

accions adreçades a la població jove de la ciutat, així com la promoció de 

l’associacionisme juvenil i l’optimització dels recursos disponibles en matèria de 

joventut, aconseguint així, una forma més eficaç, eficient, econòmica i coherent, 

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 555.888,80 euros, dels quals 276.944,40 euros l'any 2016 i 278.944,40 

euros l'any 2017. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 

d’interès públic justificades l’ informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i 

DISPOSAR, a favor de Consell de la joventut de Barcelona amb NIF V08825804, 

la despesa de 555.888,80 euros, dels quals 276.944,40 euros l'any 2016 i 

278.944,40 euros l'any 2017, amb càrrec a les partides indicades al document 

comptable, equivalent 93% pels dos anys d’execució, 93% pel primer i 93% pel 

segon del cost total del projecte, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient pel què fa a les quantitats previstes per a l’exercici 2017; i REQUERIR 

l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als sis mesos, a comptar 

des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de l’aplicació dels fons 

rebuts, de conformitat amb el pactat al conveni. 

 

76.- (20160360)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació 

Obra Social Sanitària Cor de Maria, amb NIF G08861973, per a l’execució del 

projecte “Suport a l’atenció i els serveis socials de l’Obra Social Cor de Maria”, 

per proporcionar a la gent gran de Barcelona una millor qualitat de vida, 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 34.000,00 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 l'Associació Obra Social Cor de Maria, 
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amb NIF G08861973, la despesa total de 34.000,00 euros a càrrec de la partida 

0201-48903-23134  dels quals 16.000,00 euros del pressupost de l’any 2016 i 

18.000,00 euros del pressupost de l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit 

adequat i suficient, import total equivalent al 45,95% del cost total del projecte 

(74.000,00 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 

superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 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 i Castellví, 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. 

 

77.- (20160396)  AUTORITZAR la despesa de 137.002,32 euros, dels quals 113.225,07 

euros són pressupost net i 23.777,25 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 2016 per import de 82.201,39 euros, 

dels quals  67.935,04 euros són pressupost net i 14.266,35 euros són en concepte 

d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% i l’any 2017 per import de 

54.800,93 euros, dels quals 45.290,03 euros són pressupost net i 9.510,90 euros 

són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, 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” 2016-2017 (Destins Península), 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 

137.002,32 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. 

 

78.- (20160430)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació 

Quatre Vents, amb NIF G63214043, per a l’execució del projecte “Pis d’acollida 

Aura 1 i Aura 2”, per oferir habitatges d’allotjament temporal amb suport 

socioeducatiu adreçat a unitats familiars en situació d’exclusió 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 50.000 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 Fundació Quatre Vents amb NIF 

G63214043 la despesa total de 50.000,00 euros dels quals 25.000 euros del 

pressupost de l’any 2016 i 25.000,00 euros del pressupost de l’any 2017, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, import total equivalent al 

21,01% del cost total del projecte (238.000,00 euros). REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 

31 de desembre de 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, 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. 
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79.- (20160444)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i 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 2016 del Departament de Salut, 

import total equivalent al 65% del cost total del projecte (61.538,47 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. 

 

80.- (20160449)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Unió General 

de Treballadors de Catalunya, amb NIF G-08496622, per l’execució del projecte 

“Estratègies per impulsar la captació en drets”, amb la finalitat de impulsar 

diverses accions en el marc de la promoció dels serveis socials i el suport des de 

diferents espais de participació en l’àmbit de la 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 

30.500,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 

d’interès públic justificades l’ informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i 

DISPOSAR, a favor de Unió General de Treballadors de Catalunya amb NIF G-

08496622, la despesa de 30.500,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 230.34 

489.03 del pressupost per a 2016, equivalent 49,59% del cost total del projecte 

(61.500,00 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 

superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2016, presenti la 

justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del 

conveni (61.500,00 euros). 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. 

 

81.- (20160501)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Acció Escolta 

de Catalunya, Escoltes Catalans, Esplais Catalans (Esplac), Federació Catalana de 

l’Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, Minyons 

Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya i Fundació Pia Autònoma “Institut Pere 

Tarrés d’Educació en l’Esplai” (Fundació Pere Tarrés), per a l’execució del 

projecte “Associacionisme educatiu per a tots i totes 2016”, per contribuir a 

l'autoformació de persones lliures, compromeses, coherents i obertes, disposades a 

transformar la societat i construir un món millor i més just, 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 
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6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 

50.000,00 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, la despesa de 50.000,00 euros, amb càrrec a la 

partida 02.01 489.03 232.21 de l’exercici del 2016, equivalent al 85% del cost 

total del projecte (58.823,53 euros), justificat pel Departament de Joventut, en el 

seu informe emès el 10 de novembre de 2016, que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, d’acord amb el 

desglossament següent: a favor d’Acció Escolta de Catalunya amb NIF núm. G-

62773221, la despesa de 5.546,22 equivalent al 85% del cost del projecte 

(6.524,97 euros); a favor d’Escoltes Catalans amb NIF núm. G-08983199, la 

despesa de 6.582,70 euros equivalent al 85% del cost del projecte (7.744,35 

euros); a favor d’Esplais Catalans (Esplac) amb NIF núm. G-08773517, la 

despesa de 4.787,89 euros equivalent al 85% del cost del projecte (5.632,81 

euros); a favor de Federació Catalana de l’Esplai amb NIF núm. G-61197653, la 

despesa de 3.221,81 euros equivalent al 85% del cost del projecte (3.790,37 

euros); a favor de Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya amb 

NIF núm. G-58266909, la despesa de 3.924,89euros equivalent al 85 % del cost 

del projecte (4.617,52 euros); a favor de Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de 

Catalunya amb NIF núm. G-08931974, la despesa de 21.208,34 euros equivalent 

al 85% del cost del projecte (24.950,98 euros); a favor de Fundació Pia Autònoma 

“Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai (Fundació Pere Tarrés) amb NIF 

núm. R5800395E, la despesa de 4.728,15 euros equivalent al 85% del cost del 

projecte (5.562,53 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 presentin la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 

conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Carmen 

Andrés Añón, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

82.- (20160528)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Cruz Roja 

Española, per a l’execució del projecte “Promoció i atenció a la gent gran”, per 

desenvolupar accions per a la consecució de l’envelliment actiu, mitjançant dues 

accions, el transport adaptat i els tallers de la memòria i els de salut, 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 57.261,00 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 Cruz Roja Española, amb NIF núm. 

Q2866001G, la despesa de 57.261,00 euros, amb càrrec a la partida 

0201.23231.48903, de l’exercici del 2016, equivalent al 54,42% del cost total del 

projecte (105.224,63 euros), degudament justificat pel Director d’Acció Social, en 

el seu informe emès en data 22 de novembre de 2016, que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït. 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 corresponent. La 

justificació es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades entre l’1 de 

gener i el 31 de desembre de 2016. FACULTAR la Ima. Sra. Carmen Andrés i 



 

Ref:CG 43/16 

v.  22- 12- 2016 

 13: 31 

30 

Añón, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, 

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

que se’n derivin. 

 

83.- (20160543)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Banco 

Farmacéutico, amb NIF G64771322, 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 60.000,00 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 Banco 

Farmacéutico, amb NIF G64771322, la despesa total de 60.000,00 euros a càrrec 

de la partida 0201 48903 31111 del pressupost de l’any 2016 del Departament de 

Salut, import total equivalent al 60% del cost total del projecte (100.000,00 

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. 

 

84.- (20160544)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació 

Acollida i Esperança amb NIF G60439189, per a l’execució del projecte 

“Programa d’acompanyament a persones en situació de sense llar amb malalties 

cròniques”, per oferir un recolzament global per a persones en situació d’exclusió 

social i que estan en procés de canvi cercant la seva pròpia autonomia 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 80.000 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 Fundació Acollida i Esperança amb NIF 

G60439189 la despesa total de 80.000,00 euros dels quals 40.000,00 euros del 

pressupost de l’any 2016 i 40.000,00 euros del pressupost de l’any 2017, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, import total equivalent al 

45,69% del cost total del projecte (175.110,26 euros). 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, 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. 

 

85.- (20160560)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundación Red 

de Apoyo a la Integración Sociolaboral, amb NIF G-83.207.712, per l’execució 

del projecte “HÀBITAT (housing first)”, 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 
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general reguladora de les subvencions, per un import de 241.111,06 euros dels 

quals 101.111,06 euros per l’any 2016 i de 140.000,00,00 euros per l’any 2017, 

condicionats aquests darrers a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

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

justificades l’informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a 

favor de Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, amb NIF G-

83.207.712, la despesa de 241.111,06 euros dels quals 101.111,06 euros per l’any 

2016 amb càrrec a la partida 0201 48903 23145 del pressupost per a 2016 i de 

140.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201 48903 23145 del pressupost per a 

2017, condicionats aquests a l’existència de crèdit adequat i suficient. Aquesta 

subvenció equival al 59,74% per als dos anys d’execució, 55,82% pel primer i 

62,93% per al segon, 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 i 

Castellví, 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. 

 

86.- (20160575)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Arrels 

Fundació amb NIF G-61611364 per a l’execució del projecte “Suport a la 

Persona”, amb la finalitat d’adequar els mitjans a les seves necessitats i, d'afavorir 

el restabliment de les condicions precises per assolir la plena integració sòcio-

laboral, 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 124.700,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’ informe que consta 

a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor d'Arrels Fundació amb NIF 

G-61611364, la despesa de 124.700,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 23142 

48903 del per a 2016, equivalent 50,00% del cost total del projecte (249.401,00 

euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als 

tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2016, 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. 

 

87.- (20160576)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació 

Centre d’Acollida Assís, per a l’execució del projecte "Suport social a persones en 

situació de sense llar", per afavorir el restabliment de l’autoestima, sociabilitat i 

integració sociolaboral de les persones en situació de sense llar, en funció de la 

situació de cada persona, 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 70.000,00 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 

l'Associació Centre d’Acollida Assís amb NIF núm. G62781935, la despesa de 

70.000,00 euros, amb càrrec a la partida 02.01 489.03 231.42 de l’exercici del 
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2016, equivalent al 49,98% del cost total del projecte (140.070,00 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 corresponent. La justificació es referirà a activitats efectuades i 

despeses realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016. 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. 

 

88.- (20160582)  APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 

de Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a la gestió 

del Fons de Lloguer Social; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import d'1.900.000,00 euros, amb càrrec a la partida 44320 23145 0201 del 

pressupost de l’any 2016, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb NIF 

P5801915I, per fer front a les despeses derivades del conveni; FACULTAR el Sr. 

Ricard Fernández Ontiveros, Gerent 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

89.- (20160585)  APROVAR les modificacions del protocol relatiu a la Campanya 

d’Activitats de Vacances per a Infants i Adolescents 2015-2018, aprovat per 

decret de la Comissió de Govern, de 17 de desembre de 2014, i publicat al BOP el 

9 de gener de 2015, les quals figuren en document adjunt que forma part del 

present decret. APROVAR els annexos 1 i 2 corresponents a l’any 2017, els quals 

s’acompanyen i formen part del present decret. CONVOCAR, a totes les entitats 

que organitzen i ofereixen aquestes activitats, per a l’adhesió a aquest Protocol. 

PUBLICAR íntegrament el protocol amb les modificacions que s’aproven 

juntament amb els annexos 1 i 2 en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB). 

FACULTAR la Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, Regidora d’Infància, Joventut i 

Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

90.- (2016/0602)  AUTORITZAR la despesa de 910.000,00 euros, dels quals 800.000,00 

euros del pressupost de 2016 i 110.000,00 euros al pressupost de 2017, 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. 

 

91.- (2016-14- IMPD) MODIFICAR el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona (Regidoria de 

Comerç i Districte de Sants-Montjuïc), l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i 

Qualitat de Vida (IMPUiQV), l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

(IMPD) i l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, de 8 d'abril de 2016, per 

al foment de l'accessibilitat dels comerços de l'eix comercial Creu Coberta, en el 

sentit de ampliar la vigència del conveni fins al 31 de maig de 2017. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

92.- (20140453)  APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 

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 20.2 del Plec de 

clàusules administratives particulars, la modificació del contracte número 

14003130, adjudicat en data 26 de novembre de 2014 a ABD Asociación Benestar 

y Desarrollo, que té per objecte el servei de recepció, informació, assessorament i 

d’interpretació i traducció del Servei d’Atenció a Immigrants Emigrants i 

Refugiats (SAIER), de conformitat amb les motivacions de l’informe emès per la 

Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants, en data 27 d’octubre de 2016, 

consistent en l’augment de la demanda al servei o la necessitat d’assumir la gestió 

d’altres tasques especialitzades, l’increment de les hores necessàries per 

coordinar, gestionar i fer el seguiment dels serveis de traducció i interpretació, 

l’increment de les hores necessàries per gestionar el servei d’orientació 

psicològica, d’un increment de les hores necessàries per cobrir les demandes 

d’interpretacions i d’un increment dels fulls a traduir per cobrir les necessitats de 

traduccions, per un import de 50.775,40 euros, import exempt d’IVA, durant 

l’exercici 2016. PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del 

contracte que té per objecte el servei de recepció, informació, assessorament i 

d’interpretació i traducció del Servei d’Atenció a Immigrants Emigrants i 

Refugiats (SAIER), durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 30 

de juny de 2017, 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 

200.598,21 euros, import exempt d’IVA. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor 

d'ABD Asociación Benestar y Desarrollo, amb NIF núm. G59435180, la despesa 

del contracte núm. 14003130 per un import de 251.373,61 euros, import exempt 

d’IVA, 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, reajusti la 

garantia definitiva per un import de 2.538,77 euros, i COMPAREGUI per 

formalitzar la pròrroga i la modificació del contracte a les dependències del 

Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan 

núm. 75 9è). 

 

93.- (20160445)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Privada Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR), amb 

NIF G-63823173, per a l’execució del projecte “Servei d’atenció jurídica per a 

persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional”, Annex I al Conveni 

Marc subscrit el 8 de juliol de 2016 en l’àmbit de l’atenció a persones en temes de 

migració internacional (immigració, emigració, retorn voluntari i refugi), 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 82.800,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
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per raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de la Fundació Privada Associació 

Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR) amb NIF G-63823173, la 

despesa total de 82.800,00 euros amb càrrec a la partida 0201.23161.48903 de 

l’exercici del 2016, equivalent al 90% del cost total del projecte (92.000,00 

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 l’Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, Regidor de l’Àrea de Drets 

de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 

signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 

derivin. 

 

94.- (20160491)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Iniciatives Solidàries amb NIF G62393616 per l’execució del projecte “Operatiu 

complementari per a persones sol·licitants d’asil”, amb la finalitat de poder fer un 

ús normalitzat dels serveis, recursos i circuits que ofereix la ciutat de Barcelona 

per als seus ciutadans, 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 197.312,18 euros dels quals 59.839,50 euros per 

l’any 2016 i de 137.472,68 euros per l’any 2017, condicionada a l’existència de 

crèdit adequat i suficient. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 

raons d’interès públic justificades l’informe que consta a l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de la Fundació Iniciatives Solidàries amb 

NIF G62393616, la despesa de 197.312,18 euros dels quals 59.839,50 euros per 

l’any 2016 i 137.472,68 euros per l’any 2017, condicionats a l’existència de crèdit 

adequat i suficient, amb càrrec a la partida 0201 23164 48903 del pressupost 

2017, equivalent 89,96% del cost total del projecte pels dos anys d’execució, 

89,96% del primer i 89,95% del segon del cost total del projecte (219.343,92 

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 l'Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà Regidor de l’Àrea 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. 

 

95.- (20160493)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació 

Privada FICAT, amb NIF G62212972, per a l'execució del projecte “Palmira”, 

amb la finalitat de poder fer un ús normalitzat dels serveis, recursos i circuits que 

ofereix la ciutat de Barcelona per als seus ciutadans, 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 163.807,10 

euros dels quals 43.141,30 euros per l’any 2016 i de 120.665,80 euros per l’any 

2017, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. DECLARAR la 

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

l’informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de 

Fundació Privada FICAT amb NIF G62212972, la despesa de 163.807,10 euros 

dels quals 43.141,30 euros per l’any 2016 i 120.665,80 euros per l’any 2017, 
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condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la partida 

0201 23164 48903 del pressupost de 2017, equivalent 80,08% del cost total del 

projecte pels dos anys d’execució, 79,69% del primer i 80,22% del segon del cost 

total del projecte (204.562,10 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 l'Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà Regidor de 

l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

96.- (20160494)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Creu Roja a 

Barcelona, amb NIF Q-2866001G, per a l’execució del projecte “Atenció social i 

sanitària a dones que exerceixen la prostitució a clubs o locals d’altern a 

l’Eixample de Barcelona”, per tal de donar atenció integral (sociosanitària) i 

detectar situacions de vulnerabilitat en dones cis i dones transsexuals que 

exerceixen treball sexual en espais tancats 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 

52.464,37 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 52.464,37 euros a càrrec de la partida 0201 48903 

23172 del pressupost de l’any 2016 del Departament de Feminismes i LGTBI, 

import total equivalent al 80% del cost total del projecte (65.580,46 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. Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

97.- (20160561)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Creu Roja a 

Barcelona, amb NIF Q-2866001-G, per a l’execució del projecte “Acollida a 

persones immigrants i sol·licitants de protecció internacional”, Annex IV al 

Conveni Marc subscrit en data 8 de juliol de 2016 en l’àmbit de l’atenció a 

persones en temes de migració internacional (immigració, emigració, retorn 

voluntari i refugi), 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 257.528,27 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 Q-286601-G la despesa total de 257.528,27 euros, dels quals 

226.078,27 euros de la Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants a càrrec de la 

partida 0201 23161 48903 i 31.450 euros del Departament d’Intervenció social a 

l’espai públic de la Direcció de Serveis d’Intervenció Social amb càrrec a la 

partida 0201.23161.48903 de l’exercici del 2016, equivalent al 42,08% del cost 

total del projecte (611.942,72 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que 
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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 l’Im. Sr. Jaume Asens i 

Llodrà, Regidor de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la 

de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

98.- (0014/15)  MODIFICAR el contracte número 14004515 que té per objecte la 

contractació dels serveis d'atenció telefònica ciutadana, la gestió d’informació i 

tramitació diferida en el marc del model multicanal de la Direcció d’atenció 

ciutadana (DAC) de l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit d’ampliar el seu 

import en 210.000,00 euros (IVA inclòs) en virtut del que estableix l'art. 105 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 20 del PCAP de 

l'esmentat contracte; en atenció a les raons indicades a l'informe emès pel Director 

d’Informació i Atenció Ciutadana, de 14 de novembre de 2016, i segons 

compareixença signada per l'empresa; AMPLIAR l'autorització i disposició de 

despesa del contracte, per un import de 210.000,00 euros, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en les relacions comptables que s’hi adjunten; 

i DISPOSAR-LA a favor de Qualytel Teleservices SA, NIF A82112665; 

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 del 

contracte en 8.677,69 euros i comparegui per formalitzar la modificació del 

contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la 

Gerència de Recursos. 

 

99.- (0130/13)  MODIFICAR el contracte que té per objecte la contractació dels serveis 

d’atenció i informació de la ciutadania a l’oficina multiserveis d’atenció 

ciutadana, en virtut del que estableix l'art. 105 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 20 del PCAP de l'esmentat Acord Marc, en atenció a 

les raons indicades a l'informe de 28 d’octubre de 2016 pel Director d’Atenció al 

Ciutadà; i segons compareixença signada per l'empresa en data 5 de desembre de 

2016; AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 

310.000,00 euros (IVA inclòs) amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades 

en les relacions que s’hi adjunten; condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponents i DISPOSAR-LA a favor de Qualytel 

Teleservices SA, NIF A82112665; REQUERIR  l'adjudicatari per tal que, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 

reajusti la garantia constituïda per un import de 12.809,92 euros i així mateix per 

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

Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

100.- (0934/16) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci de Localret en l’impuls de la plataforma Decidim, d’acord amb el text 

que s’adjunta. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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Districte de Ciutat Vella 

 

101.- (20152801)  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 71.200,00 euros amb càrrec 

a la partida i pressupost indicats en aquest mateix document, per subvencionar 

l’execució del projecte que té per objecte la gestió cívica de l’equipament 

municipal Casal de Barri Pou de la Figuera. ATORGAR una subvenció, 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l’entitat Federació Casc 

Antic per una Gestió Comunitària, amb NIF G65822595, per un import de 

71.200,00 euros, equivalent al 100% del cost total del projecte, amb càrrec al 

pressupost i partida indicats en aquest mateix document, condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient, per a la concertació de la gestió cívica de 

l’equipament municipal Casal de Barri Pou de la Figuera, amb un cost total de 

71.200,00 euros i una durada des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2017, 

d’acord els arts. 22.2c) 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. 

APROVAR l’annex al conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual es 

formalitzarà la prorroga del conveni i l’atorgament de la subvenció, i 

FACULTAR per a la seva signatura la Regidora del Districte de Ciutat Vella, 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que faciliti 

tota la informació que demani l’Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de 

la subvenció rebuda en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data 

de finalització del projecte subvencionat. 

 

102.- (20152803)  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 50.200,00 euros amb càrrec 

a la partida i pressupost indicats en aquest mateix document, per subvencionar 

l’execució del projecte que té per objecte la gestió cívica de l’equipament 

municipal Casal de la Barceloneta 1761. ATORGAR una subvenció, mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional, a l’entitat Associació Cultural de la 

Barceloneta, amb NIF G66004441, per un import de 50.200,00 euros, equivalent 

al 100% del cost total del projecte, amb càrrec al pressupost i partida indicats en 

aquest mateix document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, 

per a la concertació de la gestió cívica de l’equipament municipal Casa de la 

Barceloneta 1761, amb un cost total de 50.200,00 euros i una durada des de l’1 de 

gener fins al 31 de desembre de 2017, d’acord els arts. 22.2c) 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. APROVAR l’annex al conveni que consta a 

l’expedient pel qual es formalitzarà la pròrroga del conveni i l’atorgament de la 

subvenció, i FACULTAR per a la seva signatura la Regidora del Districte de 

Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. REQUERIR l’entitat beneficiària per 

tal que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament, i que procedeixi a la 

justificació de la subvenció rebuda en el termini màxim de tres mesos, a comptar 

des de la data de finalització del projecte subvencionat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

103.- (20149202)  PRORROGAR el contracte número 14C00013 que té per objecte la 

gestió i explotació CC Urgell i Casal Infantil Urgell del Districte de l'Eixample 

durant el període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, per un 

import de 221.463,62 euros, de conformitat amb la clàusula 3 del plec de 

clàusules administratives, l'article 23 i 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 del 
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Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; AMPLIAR l'autortizació i 

disposició de despesa per un import de 221.463,62 euros, amb càrrec al 

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

crèdit que per a cada exercici autoritzin el respectiu pressupost municipal, a favor 

de Ludic 3, S.C.C.L., NIF F60475902. 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 Recursos Interns. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

104.- (40002/2017) APROVAR inicialment les bases particulars del Concurs de Punts de 

Llibre Sant Jordi 2017. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases 

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 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 2017, 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. 

 

105.- (50001/13)  ACORDAR la continuïtat del contracte número 12C00016 que té per 

objecte la gestió del centre cívic Can Castelló i casals de gent gran de Can 

Fàbregas i Can Castelló i de la dinamització del programa de gent gran del 

Districte, pels anys 2013-2015, per al període comprès entre l’1 de gener al 31 de 

març de 2017, data prevista perquè el nou adjudicatari de la gestió es faci càrrec 

dels equipaments en aplicació de la clàusula núm. 16, apartat 2b) del Plec de 

Clàusules Administratives Particulars i de l’article 235.a del Reglament d’Obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS). AMPLIAR l'autorització i disposició 

de la despesa per un import de 69.863,00 euros en concepte de subvenció màxima 

per tal de garantir l'equilibri econòmic-financer de la concessió, i amb càrrec al 

pressupost i partida indicada en aquest mateix document, condicionada a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2017. 

DISPOSAR-LA a favor de la Fundació Pere Tarrés, NIF R5800395E. 

DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació 

que consta en el plec de clàusules administratives particulars. EXIMIR de 

l'obligació de constituir dipòsit de garantia definitiva complementària; i 

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 

continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 

carrer Anglí 31, planta 1ª. 

 

106.- (50002/13)  ACORDAR la continuïtat del contracte número 12C00017 que té per 

objecte la gestió del centre cívic Casa Sagnier, casal infantil Casa Sagnier, casal 

de joves Casa Sagnier i punt d'informació juvenil Sarrià-Sant Gervasi, per al 
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període comprès entre l’1 de gener al 30 de juny de 2017, data prevista perquè el 

nou adjudicatari de la gestió es faci càrrec dels equipaments en aplicació de la 

clàusula núm. 16, apartat 2b) del Plec de Clàusules Administratives Particulars i 

de l’article 235.a del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS). AMPLIAR l'autorització i disposició de la depesa per un import de 

205.000,00 euros en concepte de subvenció màxima per tal de garantir l'equilibri 

econòmic-financer de la concessió, i amb càrrec al pressupost i partida indicada 

en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost de l’exercici 2017. DISPOSAR-LA a favor de Transit 

Projectes, SL, NIF B59489351. DECLARAR la improcedència de la revisió de 

preus d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules administratives 

particulars. EXIMIR de l'obligació de constituir dipòsit de garantia definitiva 

complementària i 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 continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Sarrià-

Sant Gervasi, carrer Anglí 31, planta 1ª. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

107.- (230/2014)  PRORROGAR de l’1 de gener de 2017 al 31 d’octubre de 2018, ambdós 

inclosos, el contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, 

que té per objecte la gestió l’Espai Jove de Boca Nord, amb núm. de contracte 

14C00019, adjudicat el 18 de febrer de 2015, a la mercantil Iniciatives i 

Programes, SL, NIF B59545913; AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa 

per un import de 454.746,60 euros, exempt d'IVA, amb càrrec al Pressupost/os i 

Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i DISPOSAR-LA a 

favor de Iniciatives i Programes SL, NIF B59545913; 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 Districte d'Horta-Guinardó. 

 

Districte de Nou Barris 

 

108.- (15S05177)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica que consta a l’expedient pel 

qual s’instrumenta l’atorgament de la subvenció per al Programa d'activitats al 

centre municipal Centre Comunitari Porta Sóller/Ateneu la Bòbila de Porta, pel 

període de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2017, i FACULTAR per a la 

seva signatura la regidora del Districte de Nou Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid. 

AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 68.000,00 

euros amb càrrec a la partida 48903-92414-0608 del pressupost per l'any 2017, 

condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de la Federació 

Transforma Porta, amb NIF G66431131, per subvencionar l'execució del projecte 

que s'indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a 

la Federació Transforma Porta, amb NIF G66431131, per un import de 68.000,00 

euros, equivalent al 100% del cost total del projecte, per a la realització del 

conveni de gestió cívica de les activitats de l'equipament municipal Centre 

Comunitari Porta Sóller/Ateneu la Bòbila de Porta, d’acord 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. DECLARAR la 
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no-inclusió en convocatòria pública donada l'excepcionalitat que concorre en el 

projecte. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 

mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti 

la justificació de la subvenció amb informe d’auditoria en els termes fixats al 

Conveni i de conformitat amb l’article 10.3, punt tercer de la normativa general de 

Subvencions aprovada pel Consell Plenari en sessió de 17 de desembre de 2010. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

109.- (20140023 Vol 6) MODIFICAR el contracte número 14002276 que té per objecte les obres 

de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i 

abalisament de la seguretat viària de Barcelona (2014-2018) i foment de 

l'ocupació de les persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral 

Lot 1, Zona Oest, d’acord amb l'informe dels serveis tècnics municipals de 4 de 

novembre de 2016 i de conformitat amb els articles 105 i 107 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 de l’esmentat contracte per un 

import de 50.000,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest 

mateix document; DISPOSAR-LA a favor de Tevaseñal SA, NIF A23377674; 

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 la garantia definitiva complementària 

per un import de 2.066,12 euros; i COMPAREGUI per formalitzar la modificació 

del contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

110.- (20140023 Vol 7) MODIFICAR el contracte número 14002263 que té per objecte les obres 

de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i 

abalisament de la seguretat viària de Barcelona (2014-2018) i foment de 

l'ocupació de les persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral 

Lot 2, Zona Est, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals de 4 de 

novembre de 2016 i de conformitat amb els articles 105 i 107 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 de l’esmentat contracte per un 

import de 45.000,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest 

mateix document; DISPOSAR-LA a favor d'UTE Senyalització, NIF U66298662; 

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 la garantia definitiva complementaria 

per un import de 1.859,50 euros, i COMPAREGUI per formalitzar la modificació 

del contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

111.- (20140234 Vol 4) MODIFICAR el contracte que té per objecte el manteniment de les 

estructures vials i espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona d’acord amb 

l’informe dels serveis tècnics municipals de 21 de setembre de 2016 i de 

conformitat amb els articles 105, 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, Text Refós de la Llei de Contractació del Sector Públic; AMPLIAR 

l’autorització de despesa del contracte número 14001458 per un import de 

196.085,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 
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document; DISPOSAR-LA a favor de Serv. Integrals Manteniment Rubatec, NIF 

A60744216; 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 la garantia definitiva 

complementària per un import de 8.102,69 euros; i COMPAREGUI per 

formalitzar la modificació del contracte a les dependències d'Administració 

d'Ecologia Urbana. 

 

112.- (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 al 3 de febrer de 2018 i un import de 

550.000,00 euros, corresponent 535.000,00 euros a l’any 2017 i 15.000,00 euros a 

l’any 2018, 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 15.000,00 euros de d’acord amb l’informe dels serveis tècnics 

municipals de 25 de novembre de 2016 i de conformitat amb els articles 105 i 107 

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 565.000,00 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 de 

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 

la garantia definitiva complementaria per un import de 619,83 euros; i 

COMPAREGUI per formalitzar la pròrroga I modificació del contracte a les 

dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

113.- (20150680)  PRORROGAR fins al 31 de desembre de 2017 l'encàrrec de gestió 

efectuat a Foment de Ciutat SA per l’execució de les tasques per dur a terme el 

suport als programes d’implicació territorial i social d’Ecologia Urbana, aprovat 

per acord de la Comissió de Govern en sessió del 14 d'octubre de 2015, amb 

subjecció a les mateixes condicions que s’establiren com a prescripcions generals 

i que es prorroguen, igualment, fins el 31 de desembre de 2017; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 100.000,00 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, per fer front a les despeses derivades 

d’aquest encàrrec de gestió. La consignació de l’exercici 2017 queda subordinada 

al crèdit que autoritzi l'esmentat pressupost, d’acord amb l’art. 174 del RDL 

2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i PUBLICAR el present 

acord en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 

 

114.- (20160170.2) DEIXAR sense efecte l’acord adoptat per la Comissió de Govern en 

sessió de 3 de març de 2016 relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració a 

subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el 
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Transport Urbà i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de 

l’edició 2015 de l’enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) per les raons que 

consten a l’expedient; ANUL·LAR l’autorització i disposició de la despesa per un 

import de 40.000,00 euros, aprovada pel mateix Acord a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document; NOTIFICAR als interessats. 

 

115.- (20160362)  ANUL·LAR parcialment l'autorització de la despesa plurianual per un 

import de 35.020,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, relativa a la convocatòria per la concessió d'ajuts per al 

desenvolupament del Pla d'Acció del programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 

2016-2018, d'acord amb l'Acta de la Comissió de Valoració del 27 de setembre de 

2016; APLICAR l'import a raó de 16.820,00 euros, 9.050,00 euros i 9.150,00 

euros del pressupost de la Gerència d'ecologia Urbana dels anys 2016, 2017 i 

2018 respectivament. 

 

116.- (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 6 d’octubre de 2016; ANUL·LAR parcialment l’autorització i  la disposició de 

la despesa plurianual per un import de 2.212.069,84 euros a favor de Barcelona 

Sagrera Alta Velocitat SA, amb NIF A63198451, en concepte de reajustament 

pressupostari dels anys 2016 i 2017; APLICAR la minoració, amb càrrec a la 

partida indicada en aquest mateix document, per import de 428.069,84 euros al 

Pressupost de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’any 2016 i per 

import d'1.784.000,00 euros al Pressupost de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat de l’any 2017; i AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per 

un import de 2.311.683,68 euros, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA, 

amb NIF A63198451, en concepte de reajustament pressupostari dels anys 2017 i 

2018; APLICAR aquesta quantitat, amb càrrec a la partida indicada en aquest 

mateix document, per import d'1.790.000,00 euros al Pressupost de la Gerència 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’any 2018 i per import de 521.683,68 euros 

al Pressupost de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’any 2019. La 

consignació dels exercicis 2017, 2018 i 2019 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. 

 

117.- (20160459)  ADJUDICAR el contracte núm. 16003506, que té per objecte l’execució 

de les obres de manteniment recorrent de paviments asfàltics 2016-17 i el foment 

de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, 

de conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes a 

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

més avantatjoses a: Lot 1 amb codi de contracte 16005542 a UTE Manteniment 

recorrent paviments asfàltics, NIF U66887530, amb una baixa del 21,60% sobre 

l’import de licitació, per un import de 997.384,85 euros IVA inclòs, amb el 

següent desglossament: import net 824.285,00 euros amb tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 173.099,85 euros; Lot 2 amb codi de contracte 

16005544 a UTE EPB PAV Barcelona, NIF U66886797, amb una baixa del 
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21,02% sobre l’import de licitació, per un import de 1.002.912,43 euros IVA 

inclòs, amb el següent desglossament: import net 828.853,25 euros amb tipus 

impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 174.059,18 euros; Lot 3 amb codi 

de contracte 16005559 a UTE Manteniment Barcelona Lot 3, NIF U66883802, 

amb una baixa del 21,65% sobre l’import de licitació, per un import de 

987.787,13 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 

816.353,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

171.434,13 euros; DISPOSAR a favor de cadascun dels adjudicataris la quantitat 

esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s'indiquen en aquest mateix document; REQUERIR els adjudicataris per tal que, 

en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 

l'adjudicació, compareguin per formalitzar el contracte a les dependències 

Departament d'Administració d'Ecologia Urbana; REAJUSTAR la distribució 

pressupostària del contracte al seu termini d'execució, en el sentit de traslladar la 

quantitat de 515,70 euros de l'anualitat 2016 a l'anualitat 2017, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; ANUL·LAR part 

de l'autorització de despesa de l'esmentat contracte, per un import de 814.658,55 

euros, corresponent a les baixes sobre el preu de licitació presentades pels 

proposats adjudicataris, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document. 

 

118.- (20160460)  ADJUDICAR el contracte núm. 16003666, que té per objecte l’execució 

de les obres de recobriment asfàltic de la xarxa bàsica 2016-17 i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, de 

conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en 

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

més avantatjoses a: Lot 1 amb codi de contracte 16005562 a Agustí y Masoliver 

SA, amb NIF A17000993, amb una baixa del 23,20% sobre l’import de licitació, 

per un import de 761.562,06 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: 

import net 629.390,13 euros amb tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de 

l'IVA de 132.171,93 euros; Lot 2 amb codi de contracte 16005564 a Firtec SAU, 

amb NIF A60493582, amb una baixa del 22,15% sobre l’import de licitació, per 

un import de 827.608,19 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import 

net 683.973,71 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

143.634,48 euros; DISPOSAR a favor de cadascun dels adjudicataris la quantitat 

esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s'indiquen en aquest mateix document; REQUERIR els adjudicataris per tal que, 

en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 

l'adjudicació, compareguin per formalitzar el contracte a les dependències 

Departament d'Administració d'Ecologia Urbana; REAJUSTAR la distribució 

pressupostària del contracte al seu termini d'execució, en el sentit de traslladar la 

quantitat de 372.069,32 euros de l'anualitat 2016 a l'anualitat 2017, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; ANUL·LAR part 

de l'autorització de despesa de l'esmentat contracte, per un import de 465.527,54 

euros corresponent a les baixes sobre el preu de licitació presentades pels 

proposats adjudicataris, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document. 
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119.- (20160631)  ENCARREGAR a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament 

Urbà, les feines per dur a terme el càlcul de la petjada de carboni del turisme de 

Barcelona, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions 

generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2016; AUTORITZAR 

i DISPOSAR la despesa per un import de 34.267,20 euros, amb càrrec al/s 

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

Barcelona Regional, Agència de desenvolupament Urbà, amb NIF A60453271, 

per fer front a les despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió; i PUBLICAR el 

present acord en el butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 

 

120.- (20160785)  ENCARREGAR al Consorci del Besòs la realització d’actuacions, en 

l’àmbit supramunicipal del Besòs, en matèria dels estudis relacionats amb el Pla 

de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs i la tercera fase de la recuperació del 

Rec Comtal, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions 

generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2017; AUTORITZAR 

i DISPOSAR la despesa per un import de 305.000,00 euros, amb càrrec al/s 

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

Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, per fer front a les despeses derivades 

d’aquest encàrrec. 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 el present 

acord en el butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.  

 

121.- (16SD0297NT) APROVAR el projecte normatiu per a la modificació de l’Ordenança de 

circulació de vianants i vehicles de Barcelona, per tal d’incloure-hi 

determinacions relatives als vehicles de mobilitat personal, al transport de 

mercaderies, al de mercaderies perilloses i al transport escolar; i DONAR-LI el 

tràmit previst a l’article 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

122.- (16PL16439) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de millora urbana per a la 

regulació d'una escola bressol municipal al carrer de l'Aurora núm. 24 i la creació 

d'un equipament esportiu al conjunt escolar "La Maquinista de la Barceloneta”, 

d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 

SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional; i 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.  

 

123.- (16-SJS-24)  APROVAR el conveni relatiu a la regulació de l’ús del passatge 

particular conegut com de les Manufactures situat a les finques del carrer 

Trafalgar núm. 26 i del carrer Sant Pere Més Alt  31-33, del Districte de Ciutat 

Vella. ACCEPTAR  la servitud de pas constituïda a favor de l’Ajuntament  de 

Barcelona  de l’espai del passatge de les Manufactures situat a l’interior de les 

finques situades als carrers de Trafalgar 26 i de Sant Pere Mes Alt 31-33 segons 

plànol incorporat a l’expedient. FACULTAR la Ima. Sra. Gala Pin i Ferrando, 

regidora del Districte de Ciutat Vella, per a la seva signatura. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

124.- (13GU25)  APROVAR el Conveni a subscriure entre la Congregació religiosa 

“Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) Districte d’Arlep-Sector de 

Catalunya” i l’Ajuntament de Barcelona, que té per objecte la cessió gratuïta, 

lliure de càrregues i gravàmens, dels terrenys destinats a sistemes de xarxa viària 

bàsica (clau urbanística 5) per a l’obertura del carrer d’Alcoi en el tram situat 

entre el carrer de Lluçanès i el carrer de Sant Joan de la Salle, que es corresponen 

amb les finques registrals números 69.827, 69.828, 69.829 i 69.830 pertanyents a 

la demarcació del Registre de la Propietat número 6 de Barcelona, i obrants en el 

tom i llibre 1.864, folis 46 a 110, amb números d’identificador únic de finca 

registral (IDUFIR) 08059000634038, 08059000634106, 08059000634137, i 

08059000634120, respectivament, i l’acompliment de la resta de les obligacions 

urbanístiques relatives a la urbanització determinades en la “Modificació puntual 

del Pla especial urbanístic per a l’ordenació del recinte universitari de l’Escola 

Politècnica Superior d’Enginyeria i Arquitectura de La Salle per a l’ajust de 

l’ordenació volumètrica del sector B (carrer de Quatre Camins)” (aprovada 

definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona, en sessió del 28 de juny de 2013), d’acord amb la conformitat al seu 

contingut efectuada per la Direcció dels Serveis Jurídics de 8 de novembre de 

2016, i els antecedents i motius que justificadament i raonada consten en 

l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística, de 21 de novembre 

de 2016, que es donen per íntegrament reproduïts. SOTMETRE’L a informació 

pública, pel termini d’un mes, de conformitat amb l’establert en l’article 25 del 

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de sòl i rehabilitació urbana, en relació a l’article 8.3 de Decret legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 

l’article 25 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’urbanisme. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

125.- (16PL16435) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de la 

titularitat, tipus i ordenació de l'equipament situat a la parcel·la del carrer del 

Segle XX, núms. 16-18, per a la nova ubicació de la residencia Baró, promogut 

per Residències Geriàtriques Segle XX; 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. 

 

Districte de Nou Barris 

 

126.- (04GU527)  DECLARAR la caducitat -a l’empara de l’article 92 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, aplicable d’acord amb la Disposició  transitòria 

tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu de les 

Administracions Públiques- de la segona operació jurídica complementària del 

Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació número 10 del pla especial de 

reforma interior del barri de Porta (aprovat definitivament per acord de la 

Comissió de Govern, adoptat en sessió de 6 de novembre de 2002, que va guanyar 
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fermesa en via administrativa, el dia 22 de febrer de 2003; i respecte el qual es va 

aprovar, per acord de la Comissió de Govern, de 6 de novembre de 2003, la 

primera operació jurídica complementària), que fou presentada davant de 

l’Administració actuant, en data 21 de juliol de 2004, amb la finalitat de modificar 

l’adjudicació de la participació indivisa de 20,50% adjudicada en la finca resultant 

número 2 del Projecte de reparcel·lació a Victoriano López Gómez i Carmen 

Menero Broch, a favor de Carmen López Menero, i de redistribuir el sostre 

adjudicat a les finques resultants amb aprofitament privat, amb adjudicació del 

sostre de la finca resultant número 2 a tots els propietaris-ocupants d’habitatges, 

per tal de facilitar el reallotjament dels mateixos, atès que dintre del termini 

d’audiència concedit als titulars registrals de les finques resultants amb 

aprofitament privat (números 1 i 2) del Projecte de reparcel·lació no fou 

presentada cap al·legació contra l’advertència de caducitat, de conformitat amb 

els antecedents i motius continguts en informe del Departament de Projectes de 

Gestió Urbanística, de 22 de novembre de 2016, que es donen per reproduïts, i en 

aquest sentit, PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions, amb notificació als 

interessats. MANIFESTAR la pèrdua de virtualitat, en l’actualitat, de la necessitat 

de tramitar la segona operació jurídica complementària, ja que la titularitat de 

domini de les participacions indivises de les finques resultants 1 i 2 amb 

aprofitament privat consten inscrites en el Registre de la Propietat a favor d’altres 

interessats. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Ecologia Urbana, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

127.- (746/16 (2016 SD 0136 PB) APROVAR les Addendes a l’Acord marc regulador de les 

relacions entre la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’encàrrec de l’Ajuntament a aquesta societat de les actuacions en 

matèria urbanística, així com per a l’encàrrec de les actuacions d’execució de les 

obres d’urbanització i les obres ordinàries d’infraestructures corresponents a les 

actuacions derivades de l’acord de col·laboració celebrat el 12 de juny de 2002 

entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, de 30 de juny de 2016, 

que tot seguit es relacionen: Addenda número 1. Redacció i formulació de la 

modificació del Pla General Metropolità en el sector de Prim; Addenda número 2. 

Redacció del projecte de construcció per a la implantació d’un carril-bici en 

l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu; Addenda número 3. Redacció de la separata 

del projecte de construcció d’un tram del parc del Camí Comtal i dels carrers 

enfront del Triangle Ferroviari. Addenda número 4. Redacció de la separata del 

projecte de construcció d’un tram del parc del Camí Comtal a l’entorn de la Torre 

del Fang i Addenda número 5. Planificació i gestió de la implantació de les xarxes 

de serveis urbans en l’àmbit de la Sagrera i de Sant Andreu; AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 356.950,00 euros,  IVA inclòs, 

amb càrrec al/s pressupost/os i la/es partides indicats en aquest mateix document, 

a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA, amb NIF A63198451, per fer 

front a les despeses derivades de les addendes; APLICAR l’import amb el 

desglossament següent: Addenda 1: 54.450 euros dels quals: 49.005 euros 

corresponents a l’exercici 2017 i 5.445 euros al 2018; Addenda número 2: 43.560 

euros corresponents a l’exercici 2017; Addenda número 3: 94.380 euros dels 

quals: 28.314 euros corresponents a l’exercici 2017 i 66.066 euros corresponents a 
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l’exercici 2018; addenda número 4: 43.560 euros dels quals: 13.068 euros 

corresponents a l’exercici 2017 i 30.492 euros corresponents a l’exercici 2018; i 

Addenda número 5: 121.000 euros dels quals: 60.500 euros corresponents a 

l’exercici 2017 i 60.500 euros corresponents a l’exercici 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; FACULTAR la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura de les 

presents Addendes i dels actes que se'n derivin. 

 

Districte de Sant Martí 

 

128.- (16PL16433) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de 

l’edifici industrial consolidat al carrer Tànger 62-74 de Barcelona, promogut UKE 

Iberian2, SLU; 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  

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

Única.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Generalitat de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en 

el Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona. DONAR-NE 

trasllat al Plenari del Consell Municipal per a la seva ratificació. 

 

 S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, 

també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

a les dotze hores . 

 


