
 

Ref:CG 40/16 

v.  25- 11- 2016 

 13: 36 

 

 
Ref:CG 40/16 

 

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

Barcelona, el dia 24 de novembre de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

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

Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Laia 

Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 

Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

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

Carmen Andrés Añón, i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari 

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

 

 Excusen la seva absència els Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia Gerardo 

Pisarello Prados i Jaume Collboni Cuadrado i l’Im. Sr. Regidor Daniel Mòdol i 

Deltell. 

 

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

 

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

les  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 17 de 

novembre 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 D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

1.- IMMB (2016/942) Resolució de la presidenta de l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona, de 26 de setembre de 2016, que APROVA les anualitats i els plecs de 

clàusules administratives particulars i plec de clàusules tècniques, i INICIA, 

mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el 

procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte relatiu a les obres de 

construcció del nou mercat de la Vall d’Hebron per un import de licitació de 

9.784.956,04 euros IVA inclòs i un termini d’execució d’obra de dos anys (2017 i 

2018). 

 

2.- IMMB (2016/1694) Resolució del gerent de l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona, de 9 de novembre de 2016, que APROVA els plecs de clàusules 

administratives particulars i plec de clàusules tècniques; INICIA, mitjançant 
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procediment obert i tramitació ordinària, el procediment de licitació per a 

l’adjudicació del contracte relatiu a les obres de conservació i millores dels 

edificis i instal·lacions dels mercats municipals i oficines del serveis centrals per 

al període 2017-2018 i AUTORITZA la despesa de 574.304,12 euros IVA inclòs, 

amb un termini d’execució de  dos anys (2017 i 2018). 

 

3.- IMMB (2016/698) Resolució del gerent de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

de 26 d’octubre de 2016, que ADJUDICA, mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària i regulació harmonitzada, el procediment de licitació per a 

l’adjudicació del contracte relatiu a la direcció integrada de les obres del nou 

mercat del Bon Pastor, per un preu d’adjudicació de 565.675 euros,  IVA inclós, i 

un termini d’execució de dos anys (2017-2018), a favor de l’UTE Bon Pastor 

7510A. 

 

4.- IMMB (2016/943) Resolució de la presidenta de l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona, de 26 d’octubre de 2016, que ADJUDICA, mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària i regulació harmonitzada, el procediment de licitació 

per a l’adjudicació del contracte relatiu a les obres de remodelació del nou mercat 

del Bon Pastor, per un preu d’adjudicació de 7.936.995 euros, IVA inclòs, i un 

termini d’execució de dos anys (2017-2018), a favor de l’UTE Dragados SA y 

Exnovo Rehabilitació i Restauració SL (NIF U-66876848). 

 

5.- IMMB (2016/1350) Resolució de la presidenta de l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona, de 22 de juliol de 2016, que APROVA el conveni a signar amb Endesa 

Distribución Eléctrica SLU (NIF B82846817) relatiu a la construcció de les noves 

infraestructures de distribució elèctrica que hauran de subministrar energia 

elèctrica al conjunt d’instal·lacions que integren el nou mercat de Sant Antoni, 

APROVA la despesa derivada de l’execució d’aquest conveni, per un import total 

de 639.149,02 euros, IVA exclòs, i DÓNA compte al Consell Rector perquè 

procedeixi, si s’escau, a la seva ratificació. 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

6.- IMEB (SUVB0216) Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 23 de juny de 2016, que 

APROVA el conveni, i AUTORITZA  la despesa de 44.822,00 euros per al 

termini 2016-2017 a favor de la Universitat d’Hamburg per al projecte “Erasmus 

+ Koinos European portfolio of plurilingual literacy practices”. 

 

7.- IMEB (SUVB0316) Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 23 de juny de 2016, que 

APROVA el conveni, i AUTORITZA la despesa de 30.371,00 euros per al 

termini 2016-2017 a favor de la Universitat de Barcelona per al projecte “Erasmus  

+ Koinos European portfolio of plurilingual literacy practices”. 

 

8.- IMEB (SUVB0416) Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de  6 de juliol de 2016, que 

APROVA el conveni, i AUTORITZA la despesa de 32.656,00 euros per al 

termini 2016-2017 a favor de la Universidad d'Aveiro per al projecte “Erasmus + 

Koinos European portfolio of plurilingual literacy practices”. 

 

9.- IMEB (SUVB1216) Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 5 de setembre de 2016, 

que APROVA el conveni, i AUTORTIZA la despesa de 42.427,00 euros per al 
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termini 2016-2017 a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 

projecte “Erasmus + Koinos European portfolio of plurilingual literacy practices”. 

 

10.- IMEB (SUBV0616) Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 29 d’abril de 2016, que 

APROVA el conveni, i AUTORITZA la despesa de 90.000,00 euros per al 

termini 2016 a favor del Consorci Institut Infància i Món Urbà (CIIMU) per al 

projecte de seguiment de les polítiques educatives municipals d’avaluació i 

propostes de millora de servei i programes educatius a la ciutat. 

 

11.- IMEB (SUVB0716) Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 8 de setembre de 2016, 

que APROVA el conveni, i AUTORITZA la despesa de 48.080,97 euros per al 

termini 2016 a favor de la Fundació Bosch i Gimpera per a l’impuls i finançament 

de Barcelona Centre Universitari, d’acord amb el conveni signat el 20 de maig de 

1997. 

 

12.- IMEB (SUVB0816) Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 13 de juliol de 2016, que 

APROVA l’acord de col·laboració, i AUTORITZA la despesa de 47.310,48 euros 

per al termini 2016 a favor de l’Associació Rauxa FP per al projecte “Conveni 

Associació Rauxa FP”. 

 

13.- IMEB (SUVB1416) Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 29 de juliol de 2016, que 

APROVA el conveni a favor de les entitats Fundació Pere Tarrés i Fundació 

Escolta Josep Carol per a la realització del projecte educatiu de lleure de base 

comunitària (BAOBAB), i AUTORITZA  la despesa de 18.292,16 euros i 

36.685,42 euros, respectivament, per al termini 2016. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ALCALDIA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Seguretat i Prevenció, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de 

tots els documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

2.- (2016/208)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Noelia Fernández 

Márquez (mat. 805372), entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 

destinació a l’EBM El Tramvia Blau de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 

Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5- 80.50.SE.10, i l’activitat 

privada per compte propi a El Món d’en Muss com a tallerista. La dedicació 

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

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

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

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

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

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

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

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

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (2016/211)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Estefanía 

Cabanillas Carrasco (mat. 805390), entre la seva activitat municipal com a 

funcionària interina, amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, 

amb destinació a l’EBM Nenes i Nens de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 

Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5- 80.50.SE.10, i l’activitat 

privada per compte d’altri a Engreskat-B, SL, com a monitora de lleure. La 

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

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

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

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

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

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

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

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

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (1022/2016)  APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Ecologia 

Urbana en l’àmbit de la Direcció de Model Urbà, 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.- (2016/490)  ADJUDICAR el contracte núm. 16001801 que té per objecte la licitació 

dels serveis de treballs d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2016 i 2017 

de l’Ajuntament de Barcelona i del seu grup econòmic municipal, amb el següent 

desglossament a les empreses que s’indiquen a continuació, per haver presentat 

l’oferta admesa econòmicament més avantatjosa i que dóna compliment a la 
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totalitat dels requeriments previstos en els plecs reguladors: Lot 1 – contracte 

núm. 16005774 - Treballs d’auditoria dels comptes anuals de l’Ajuntament de 

Barcelona, dels consolidats del Grup Ajuntament de Barcelona, control de qualitat 

i coordinació dels treballs i suport a la Intervenció General en l’exercici del 

control financer respecte de quinze subvencions, a Ernst & Young SL, 

B78970506, per import de 240.331,97 euros IVA inclòs; Lot 3 – contracte núm. 

16005782 - Serveis de treballs d’auditoria dels comptes anuals de les entitats 

públiques empresarials i les societats amb participació majoritària, directa o 

indirecta, de l’Ajuntament de Barcelona, a Faura-Casas Auditors-Consultors SL, 

amb NIF B58671710, pel preu de 437.874,80 euros IVA inclòs; Lot 4 – contracte 

núm. 16005783 - Treballs d’auditoria dels comptes anuals dels consorcis, 

fundacions i associacions, a Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA, 

amb NIF A58604745, per import de 163.688,80 euros IVA inclòs; DISPOSAR a 

favor dels anteriors adjudicataris les quantitats esmentades en els respectius lots 

amb càrrec a les partides i pressupostos indicats a les relacions comptables que 

s’adjunten al present document. DECLARAR constituïda la garantia per import 

de 9.931,07 euros respecte el Lot 1 i per import de 6.764,00 euros respecte el Lot 

4 mitjançant retenció en el preu. ACORDAR la pròrroga, prevista en la clàusula 

3.2 del Plec, en referència al Lot 3 per tal de donar compliment a l'exigència de 

l'article 264 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel què s'aprova el 

text refós de la Llei de Societats de Capital que exigeix el nomenament d'auditors 

pel termini mínim de tres anys. FORMALITZAR els contractes en el termini 

màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels 

adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 

transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i 

no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 

formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE 

compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

6.- (2016/490)  ADJUDICAR el contracte núm. 16001801 que té per objecte la licitació 

dels serveis de treballs d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2016 i 2017 

de l’Ajuntament de Barcelona i del seu grup econòmic municipal, amb el següent 

desglossament a les empreses que s’indiquen a continuació, per haver presentat 

l’oferta admesa econòmicament més avantatjosa i que dóna compliment a la 

totalitat dels requeriments previstos en els plecs reguladors: Lot 2 - contracte núm. 

16005866 – Treballs d’auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms 

municipals de l’Ajuntament de Barcelona, a Auren Auditores SP S.L.P. – 

Uniaudit Oliver Camps, SL Unión Temporal de Empresas, amb NIF U66892589, 

per un import de 108.028,80 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: 

import net 89.280,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA 

de 18.748,80 euros; sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat 

i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de 

l’anterior 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. 

DECLARAR constituïda la garantia per import de 4.464 euros respecte el Lot 2 

mitjançant retenció en el preu. FORMALITZAR els contractes en el termini 

màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels 

adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 

transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i 

no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
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formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE 

compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

7.- (2016/490)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

16001801 que té per objecte auditoria Ajuntament i grup econòmic municipal per 

un import de 511.755,63 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades 

en aquest mateix document. 

 

8.- (1153/2015)  PRORROGAR de conformitat amb la clàusula 5.2 del plec de clàusules 

administratives particulars, l’acord marc amb número de contracte 15003230 que 

té per objecte la fixació de condicions per a la contractació dels serveis en 

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

contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals i, 

secundàriament, la ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la 

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

utilització comuna i contractació centralitzada per part de l’Ajuntament de 

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

participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, i la designació 

de les empreses (proveïdors), amb una estimació de volum anual de despesa de 

10.000.000,00 euros IVA inclòs, a favor de les empreses Carat España, SA CIF 

A28343358; Zenith Media, SL, CIF B81864894, i Focus Media, CIF B62418488, 

per un termini d’un any, amb vigència a partir del dia 24 de desembre de 2016 

fins al 23 de desembre de 2017, d’acord amb la proposta de la Direcció Executiva 

de Comunicació de 18 de juliol de 2016, i la conformitat dels adjudicataris, amb 

sengles compareixences de 20 d’octubre de 2016. RESTAR sotmès a la condició 

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

posterior/s a l'actual. 

 

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

el document de 24 de novembre de 2016. 

 

10.- (3–150/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-150/2016 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 

753.852,36 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16111091; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

11.- (3–152/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-152/2016 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 

246.309,74 euros, per atendre despeses de personal corresponents a la 

regularització del cost derivat del compliment de la sentència 1001/2015 del TSJC 

a l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16111491; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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12.- (3–153/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-153/2016 de modificacions de crèdit, 

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

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

provinents de l’ingrés de l’Institut Municipal de Serveis Socials per a atendre 

despeses del Projecte Interxarxes del Districte Horta-Guinardó, d’import 

11.990,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

16111495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

13.- (2016/525)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Universidad de Navarra, amb NIF R3168001J, per donar suport al Centre 

Internacional Especialitzat en Partenariat Públic Privat en Desenvolupament Urbà 

sostenible i intel·ligent (PPP for Cities) pertanyent a la xarxa de centres 

d’excel·lència Internacional (Centre of Excel·lència, ICOE) en PPP’s de la 

Comissió Econòmica de les Nacions Unides, 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 180.000,00 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 

180.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0702-48903-43011 i distribuïts en 

60.000,00 euros per a l'any 2016, 60.000,00 euros per a l'any 2017 i 60.000,00 

euros per a l'any 2018, 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 regidor de Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, per 

a la signatura del present conveni. 

 

14.- (2016/1218)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fira Internacional de Barcelona, amb CIF Q0873006A, per la realització de 

les Fires: BIZ16, IN3DUSTY, Internet of Things, Smart City Expo World 

Congress i Circular Economy, 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 2.500.000,00 euros. DECLARAR la 

no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades a 

l’informe que consta a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 

2.500.000,00 amb càrrec a la partida 0702-48905-43333. 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. FACULTAR el Segon Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni 

Cuadrado, per a la signatura del present conveni. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

15.- (20160291)  EXCLOURE de la present licitació l’oferta presentada per Clece, SA, 

degut a que la proposta econòmica oferta supera l’import base de licitació, de 

conformitat amb l’article 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

publiques. ADJUDICAR el contracte núm. 16002809, que té per objecte la gestió 

integral i l’administració del centre de dia “Casa Bloc” i el programa “Temps per 

a Tu”, per un import d'1.134.714,78 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Eulen Servicios 

Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A79022299, i d’acord amb la seva proposició, 

en ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva 

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

l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a 

la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el 

següent desglossament: 1.091.840,36 euros de pressupost net i 42.874,41 euros en 

concepte d’IVA al tipus impositiu del 4%. REQUERIR l’adjudicatari per a la 

formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del 

següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 

formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 

la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de 

contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat 

l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

16.- (20160291)  ALLIBERAR la quantitat de 83.496,66 euros de l'autorització de la 

despesa aprovada per Acord de la Comissió de Govern, en sessió de 21 de juliol 

de 2016, per un import d'1.218.211,44 euros, per satisfer les obligacions 

econòmiques derivades del contracte que té per objecte la gestió integral i 

l’administració del centre de dia “Casa Bloc” i el programa “Temps per a Tu”, de 

conformitat amb la baixa licitatòria ofertada per l’adjudicatària del contracte, 

Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, amb núm. de NIF A79022299. 

 

17.- (20160247 Lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 16002977 que té per objecte la prestació 

del Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu adreçat a persones 

sense sostre i/o en situació d’exclusió social greu i el foment de la inserció laboral 

de les persones en risc d’exclusió (Lot 1), per un import de 937.321,80 euros, IVA 

inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l’expedient a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. 

B59960526, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que 

s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 852.110,72 

euros de pressupost net i 85.211,08 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 

10%. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a 

comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per 

a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa 

de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de 
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contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat 

l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

18.- (20160247 Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 16002983 que té per objecte la prestació 

del Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu adreçat a persones 

sense sostre i/o en situació d’exclusió social greu i el foment de la inserció laboral 

de les persones en risc d’exclusió (Lot 2), per un import de 897.157,48 euros, 

exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a Atra Associació, amb NIF núm. G58219874, i 

d’acord amb la seva proposició, en ser l’única oferta presentada, sotmès a la 

condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat 

amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document 

comptable. FIXAR en 44.857,87 euros l’import de la garantia definitiva i, 

RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-

se a aquesta modalitat de constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en 

el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per 

part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin 

transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i 

no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 

formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

19.- (20160247 Lot 3) EXCLOURE de la licitació, de conformitat amb l’article 22.1.b) del 

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’oferta presentada per 

l’Associació Prohabitatge, amb NIF núm. G61964102, per haver emplenat 

l’apartat de les millores tècniques i de qualitat, que és un dels criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica, sense respectar el percentatge 

indicat a la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a 

les condicions especials d’execució del contracte, conforme a l’argumentació que 

consta en l’Acta de la Mesa de Contractació celebrada el 25 d’octubre de 2016. 

ADJUDICAR el contracte núm. 16002985, que té per objecte el Servei 

d’Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu adreçat a persones sense sostre 

i/o en situació d’exclusió social greu i el foment de la inserció laboral de les 

persones en risc d’exclusió (Lot 3), de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient, a l’entitat Provivienda, amb NIF núm. 

G79408696, per un import de 967.440,00 euros, exempt d’IVA, en ser l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de 

crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a 

favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als 

pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 48.372 euros 

l’import de la garantia definitiva i, RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 

declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 

garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a 

comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per 

a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa 

de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de 

contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat 
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l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

20.- (20160247)  ALLIBERAR la quantitat de 424.949,76 euros de l’autorització de la 

despesa aprovada per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 14 de juliol de 

2016, per un import de 3.226.869,04 euros, per satisfer les obligacions 

econòmiques derivades del contracte de gestió del Servei d’Habitatges d’Inclusió 

amb suport socioeducatiu, adreçat a famílies i persones soles en situació de greu 

vulnerabilitat afectades per la pèrdua o manca d’habitatge, i el foment de la 

inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social, dividit en 3 lots, 

corresponent a la baixa licitatòria de les ofertes presentades per les adjudicatàries 

Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, 2, 

en el cas del lot 1, Atra Associació, amb NIF núm. G58219874, en el cas del lot 2 

i Provivienda, amb NIF núm. G79408696, en el cas del lot 3, i a l’import previst 

de l’IVA en el cas de les adjudicatàries dels lots 2 i 3 atesa la seva exempció. 

 

21.- (20160342)  ADJUDICAR el contracte núm. 16003543, que té per objecte la gestió 

del servei d'inserció social (SIS) per a persones sense llar i/o en situació de 

sensellarisme per un import de 4.531.175,36 euros, IVA exempt, de conformitat 

amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a 

l'Associació de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), amb CIF G-

28702504, d’acord amb la seva proposició, sotmès a la condició suspensiva 

d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 

DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida 

i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. REQUERIR 

l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies 

naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 

requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 

des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui suspensió de l a formalització o s’hagués 

acordat l’aixecament de la suspensió. 

 

22.- (20160342)  ALLIBERAR la quantitat d'1.165.810,46 euros de l'autorització de la 

despesa aprovada per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 21 de juliol de 

2016, per un import de 5.696.985,82 euros, per satisfer les obligacions 

econòmiques derivades del contracte que té per objecte la gestió del servei 

d'inserció social (SIS) per a persones sense llar i/o en situació de sensellarisme, 

corresponent a la baixa licitatòria i a l’import previst de l’IVA dels serveis, de 

conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatària del contracte, ASISPA, 

amb núm. de NIF G28702504, entitat exempta d’IVA. 

 

23.- (20160529)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 

Catalana Nabiu per a promocionar el fet diferenciador entre discapacitat 

intel·lectual i el funcionament intel·lectual límit, amb una vigència fins al 31 de 

desembre de 2017 prorrogable de mutu acord pel termini d’un any més. 

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 es derivin del mateix. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

24.- (0791/16)  ADJUDICAR el contracte núm. 16003530 que té per objecte Gestió del 

SAS-ABITS, per un import de 991.575,96 euros, exempt d'IVA, de conformitat 

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

Surt, Fundació de dones, amb NIF G64404213, i d'acord amb la seva proposició, 

en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva 

d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. FIXAR 

en 49.578,80 euros l'import de la garantia definitiva; i RETENIR-LO del preu del 

contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de 

constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 

dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 

requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 

des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 

acordat l'aixecament de la suspensió; ANUL·LAR part de l'autorització de la 

despesa del contracte número 16003530 que té per objecte Gestió del SAS-ABITS 

per un import de 183.875,73 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 

indicades en aquest mateix document, per baixa licitatòria. 

 

25.- (0733/16)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 98.500,00 

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

document, a favor de Fundació Privada Pere Closa, amb NIF G61645115, per a 

formació i promoció dels gitanos a Catalunya per al desenvolupament de projectes 

socioeducatius espacialitzats. APROVAR el conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Barcelona i Fundació Privada Pere Closa, amb NIF G61645115, 

per a formació i promoció dels gitanos a Catalunya per al desenvolupament de 

projectes socioeducatius especialitzats, 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 98.500,00 euros. FACULTAR l’Im. 

Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d’Alcaldia, per a la signatura de l’esmentat 

conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, presenti un compte 

justificatiu simplificat pel primer exercici (2016) en data màxima 31 de març de 

2017 i pel segon exercici (2017) en data màxima 31 de març de 2018, el balanç 

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

Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats 

realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà 

una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres 

ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 

26.- (20160280)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Oblatas 

Santísimo Redentor, amb NIF R5800587G, per a l’execució del projecte “De 

Portes Endins 2016”, per oferir atenció social integral a les dones que exerceixen 

la prostitució en locals i/o pisos tancats de la ciutat de Barcelona, que instrumenta 

l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 
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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 

30.240,13 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 d'Oblatas Santísimo Redentor, amb NIF 

R5800587G, la despesa total de 30.240,13 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 50% del cost total del projecte (60.480,26 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, per a la signatura de 

l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

27.- (20160281)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Oblatas 

Santísimo Redentor, amb NIF R5800587G, per a l’execució del projecte Dona i 

Prostitució: Projecte Socio-Laboral 2016, per promoure la capacitació i formació 

laboral per a treballadores sexuals, 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 44.555,73 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 d'Oblatas Santísimo Redentor, amb NIF R5800587G, la 

despesa total de 44.555,73 euros a càrrec de la partida 0201 48520 23172 del 

pressupost de l’any 2016 del Departament de Feminismes i LGTBI, import total 

equivalent al 50% del cost total del projecte (89.111,46 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, per a la signatura de l’esmentat 

Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 
 

28.- (20160282)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Oblatas 

Santisimo Redentor, amb NIF R5800587G, per a l’execució del projecte Dona 

Kolors 2016, per afavorir la integració social, l’autonomia i la independència 

social a dones que exerceixen el treball sexual, 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 35.000,00 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 d'Oblatas Santísimo Redentor, amb NIF R5800587G, la 

despesa total de 35.000,00 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 14,89% del cost total del projecte (235.007,59 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, per a la signatura de l’esmentat 

Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 
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29.- (20160446)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 

d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC),  amb NIF G-60267580, per a 

l’execució del projecte AMIC al Saier, Annex II 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 

126.479,26 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 d’Ajuda Mútua 

d’Immigrants a Catalunya (AMIC), amb NIF G-60267580,  la despesa total de 

126.479,26 euros amb càrrec a la partida 0201.23161.48903 de l’exercici del 

2016, equivalent al 84,68% del cost total del projecte (149.359,12 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, per a la signatura de l’esmentat 

Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

30.- (20160448)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 

per l’Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE), amb 

NIF G-58540428, per a l’execució del projecte “Assessorament legal en matèria 

d’estrangeria i sobre mobilitat internacional de treballadors”, Annex III 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 173.824,18 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 per l’Orientació, Formació 

i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE), amb NIF G-58540428, la despesa 

total de 173.824,18 euros amb càrrec a la partida 0201.23161.48903 de l’exercici 

del 2016, equivalent al 89,54% del cost total del projecte (194.109,54 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, per a la signatura de l’esmentat 

Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

31.- (2016/2029)  DEIXAR sense efecte, per mutu acord, l'encàrrec de gestió de realització 

del Servei d’agents cívics per millorar la convivència i el civisme als nuclis de 

concentració d’oci nocturn del Districte de Ciutat Vella, a Foment de Ciutat, SA  

amb NIF A62091616, acordat per la Comissió de Govern en sessió de 21 de juliol 
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de 2016. ANUL·LAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 

60.000 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix 

document, a favor de Foment de Ciutat SA, amb NIF A62091616 per la 

realització de l’esmentat encàrrec de gestió. FACULTAR la Gerent del Districte 

de Ciutat Vella per a la seva formalització. 

 

Districte de Nou Barris 

 

32.- (16SJ0061)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació Privada Confavc estudis i recursos veïnals, NIF G64692569, per al 

desenvolupament del programa "A-Porta: Programa d'Eficiència Energètica a 

Ciutat Meridiana". AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de la Fundació Privada 

Confavc estudis i recursos veïnals, NIF G64692569, la despesa per un import de 

34.354,53 euros, a càrrec de la partida 48903-23281-0608 del pressupost per l'any 

2016. ATORGAR la subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, a la Fundació Privada Confavc estudis i recursos veïnals, NIF 

G64692569, per un import de 34.354,53 euros, pel conveni de col·laboració per al 

desenvolupament del programa "A-Porta: Programa d'Eficiència Energètica a 

Ciutat Meridiana", 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 aprovada pel 

Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte. 

FACULTAR per a la signatura de l'esmentat conveni, l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid, 

Regidora del Districte de Nou Barris. 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 el balanç econòmic i la memòria de funcionament 

d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

33.- (09-CONV-508.1/2016) APROVAR l’Addenda del Conveni de Col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Sant Andreu) i l’Associació Cultural 

Grup de Pintors de Sant Andreu per a la celebració d’una fira-mostra de pintura; 

FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de 

l’Addenda esmentada, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Gràcia 

 

34.- (16SD0312B) APROVAR el Projecte Executiu de Millora dels entorns del Park Güell 

al Districte de Gràcia: entorn de la Font de Sant Salvador i les escales adjacents, 

d’iniciativa municipal, a instància de BSM, per un import de 598.962,27 euros, el 

21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que 

consten als informes emesos pels responsables d’espai públic i que es donen per 

reproduïts, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 

règim local de Catalunya. PUBLICAR-LO en el  Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya. 
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35.- (16SD0313B) APROVAR el Projecte Executiu de Millora dels entorns del Park Güell 

al Districte de Gràcia: Millora dels entorns del Park Güell al Districte de Gràcia: 

reparació de la impermeabilització i de la recollida d’aigües de la Plaça de la 

Natura, d’iniciativa municipal, a instància de BSM, per un import de 944.209,11 

euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les 

condicions que consten als informes emesos pels responsables d’espai públic i que 

es donen per reproduïts, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR-LO en el Butlletí Oficial de 

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

Catalunya. 

 

36.- (16SD0314B) APROVAR el Projecte Executiu de Millora al Park Güell: al camí de la 

Pressió, Àrees de jocs infantils i condicionament d’itinerari de la biodiversitat, 

d’iniciativa municipal, a instància de BSM, per un import d'1.006.556,94 euros, el 

21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que 

consten als informes emesos pels responsables d’espai públic i que es donen per 

reproduïts, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 

règim local de Catalunya. PUBLICAR-LO en el  Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya.  

 

37.- (16SD0305B) APROVAR el Projecte d'obres vàries de millora al Park Güell: font de la 

Sarda; condicionament de l’accés a la cisterna, restauració exterior del banc, 

restauració viaducte de baix, reforç de baranes i bancs i reparació sostre de la sala 

hipòstila, d’iniciativa municipal, a instància de BSM, per un import 

d'1.237.715,69  euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord 

amb les condicions que consten als informes emesos pels responsables d’espai 

públic i que es donen per reproduïts, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR-LO en el Butlletí 

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

de Catalunya.  

 

38.- (16SD0300B) APROVAR inicialment les bases i la convocatòria del premi del concurs 

d’idees per a l’ordenació de l’àmbit situat al barri de Vallcarca a l’entorn dels 

carrers de Farigola, de Cambrils, de Calendau, de Gustavo Adolfo Bécquer i de 

l’avinguda i el viaducte de Vallcarca, mitjançant procediment de concurrència 

competitiva amb LEMA, amb l’objectiu d’obtenir un projecte de reordenació de 

l’edificació prevista per la MPGM dins de l’àmbit del concurs, en vistes a que 

l’Ajuntament pugui realitzar una modificació del planejament posterior. 

SOTMETRE les bases a informació pública per un període de 20 dies hàbils a 

comptar des de la publicació de l’anunci al BOPB, d’acord amb l’article 124.2 del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, i considerar-les definitivament aprovades si no s’hi 

presenten al·legacions. La convocatòria restarà condicionada a l’aprovació 

definitiva de les bases. AUTORITZAR la despesa per un import de 35.000,00 

euros, amb càrrec a la partida  indicada en aquest mateix document del pressupost 

de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’exercici 2017, per fer front a les despeses 
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derivades de la convocatòria. La consignació queda subordinada al crèdit que, per 

a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’article 174 

del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals. FACULTAR la cinquena Tinenta d’Alcaldia per aprovar el 

model de formulari normalitzat a utilitzar per presentar la sol·licitud. Aquest 

model estarà disponible al web indicat a la convocatòria fins a la data de 

finalització del termini per a la presentació de propostes. PUBLICAR les bases i 

la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 

d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

39.- (15PL16367)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial de Protecció del subàmbit "Poble Antic" i 

del nucli antic de Sant Andreu, d’iniciativa municipal; 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.  

 

40.- (09-2015-056002) DESESTIMAR les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’Ordenació Singular de les Terrasses de la plaça Comerç, al Districte 

de Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, en el sentit que, 

justificadament i raonadament, figura als informes tècnic i jurídic que consten a 

l’expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR definitivament, a l’empara 

de  l’article 79  de l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació Singular de les 

Terrasses de la plaça Comerç, segons el text que consta com a annex a la present 

proposta. NOTIFICAR el present acord a les persones que han comparegut durant 

el tràmit d’informació publica. PUBLICAR el present acord i el text íntegre 

d’Ordenació Singular de les Terrasses de la plaça Comerç per a la seva eficàcia, al 

Butlletí Provincial de Barcelona (BOPB), i a la pagina web del Districte de Sant 

Andreu, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR 

compte d’aquest acord al Plenari del Consell Municipal. 

 

Districte de Sant Martí 

 

41.- (SJ-16-047)  RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació 

pública de l'Ordenació Singular de Terrasses de la rambla del Poblenou, 

d'iniciativa municipal, en el sentit que, justificadament i raonada, figura a 

l'informe jurídic que consta a l'expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR 

definitivament, a l'empara de l'article 79 de l'Ordenança de Terrasses, l'Ordenació 

Singular de Terrasses de la rambla del Poblenou, segons el text que consta com a 

annex a la present proposta. NOTIFICAR el present acord als interessats que han 

comparegut durant el tràmit d'informació publica. PUBLICAR el present acord i 

el text íntegre de l'Ordenació Singular de Terrasses de la rambla del Poblenou per 

a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la 

Gaseta Municipal, i a la pagina web de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i 

Qualitat de Vida (IMPUiQV), en compliment de l'article 80 de l'Ordenança de 

Terrasses. DONAR-NE compte al Plenari del Consell Municipal. 
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b) Mocions 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

M1.- (E.04.6009.16) AUTORITZAR a la societat Barcelona Project’s S.A., en relació al dret 

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

de Torre Melina núms. 2-10, per a la construcció i gestió d’un hotel, dret 

constituït per acord del Consell Plenari en sessió de 27 d’abril de 1990 i 

formalitzat per escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona senyor 

Bartolomé Masoliver i Ródenas el 12 de juny de 1990, amb número de protocol 

2.117, la constitució d’una hipoteca a favor de l’entitat financera Bankinter S.A., 

en garantia d’un crèdit per un capital principal de 46.000.000,00 euros més 

interessos, costos i despeses, un tipus d’interès ordinari de l’euríbor a 3 mesos 

més 0,325, i un termini màxim d’amortització de 12 anys amb una carència de dos 

anys, crèdit destinat a la renovació del finançament associat a la gestió de l’Hotel 

Juan Carlos I, d’acord amb les condicions annexes, que s’aproven, prèvia la 

cancel.lació simultània de totes i cadascuna de les hipoteques vigents que gravin 

aquest dret de superfície; i AUTORITZAR a l’esmentada societat superficiària 

l’atorgament de la gestió de l’hotel a la cadena Fairmont Hotels Resorts. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

M2.- (897/16)  APROVAR el protocol de col·laboració entre la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN) i l'Ajuntament de Barcelona, que té per objecte 

l'intercanvi, estudi i promoció de bones pràctiques de participació ciutadana 

comunitària en l'àmbit local, d'acord amb el text que s'adjunta. FACULTAR el Sr. 

Fernando Pindado, Comissionat de Participació i Democràcia Activa per a la 

signatura de l'esmentat protocol de col·laboració. 

 

 

 S'APROVEN, per unanimitat, les mocions anteriors després de declarar-

se'n, també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 


