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Ref:CG 7/16 

 

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

el dia 25 de febrer de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, 

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

Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, Janet Sanz Cid, i 

els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 

Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell i 

Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que 

certifica. 

 

 Excusen la seva absència Ims. Srs. Tinents d’Alcaldia Gerardo Pisarello 

Prados i Jaume Asens Llodrà. 

 

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

 

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

9.30 hores. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 18 de febrer de 

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

S'APROVA. 

 

 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS 

PLENÀRIES 

 

 COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (3-010/2016)   Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit de la pròrroga del 

Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 

2016, consistent  en crèdits extraordinaris per import de 102.832.284,15 euros i 

suplements de crèdit per import de 172.639.525,84 euros finançats ambdós amb 

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals corresponent a la Liquidació del 

Pressupost 2015 (153.161.763,29 euros) i amb capítol 9 d’ingressos (122.310.046,70 

euros) i transferències de crèdit per import de 91.431.184,29 euros, de conformitat 

amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referències 

comptables 16020490,16020590,16020690, 16020790 i  16020890; i APROVAR la 

modificació de les bases d’execució vint-i-vuitena –Contractes menors i Quarantena- 

Procediment negociat del Pressupost Prorrogat 2015 per a l’exercici 2016, segons 

annex que consta a l’expedient. Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant un termini de 

quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin 

oportunes. 

 

II) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
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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 DRETS SOCIALS 

 

1.- (20150578)  Per decret, de 3 de novembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S06660 per a la realització del 

projecte “Visibilitat de l’associacionisme d’Horta-Guinardó”, pel termini 2015, a 

favor de Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó, per import de 5.435,00 euros. 

 

2.- (20150511)  Per decret, de 4 de novembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S06751 per a la realització del 

projecte “Consolidació de Projectes a la Demarcació Barcelonès”, pel termini 2015, a 

favor de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, per import de 22.155,00 euros. 

 

3.- (20150512)  Per decret, de 4 de novembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S06762 per a la realització del 

projecte “Els esplais existim! Als esplais participem!”, pel termini 2015, a favor de 

Esplais Catalans, per import de 19.795,00 euros. 

 

4.- (20130533)  Per decret, de 4 de novembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S06791 per a la realització del 

projecte “Suport als itineraris formatius d’Escoltes Catalans”, pel termini 2015, a 

favor d’Escoltes Catalans, per import de 17.640,00 euros. 

 

5.- (20150552)  Per decret, de 10 de novembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S06536 per a la realització del 

projecte “Llestos per fer el salt”, pel termini 2015,  a favor de Fundació Privada 

Catalana Comtal, per import de 6.000,00 euros. 

 

6.- (20150598)  Per decret, de 16 de novembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha 

atorgat la subvenció 15S06875 per a la realització del projecte “Accions d’acollida, 

acompanyament i capacitació adreçades a dones i joves nouvinguts per impulsar la 

seva integració social”, pel termini 2015, a favor de Associació Sociocultural La 

Formiga, per import d'11.000,00 euros. 

 

7.- (20150430)  Per decret, de 30 de novembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S07187 per a la realització del 

projecte “En lleure”, pel termini 2015-2016, a favor de Federació Catalana de l’Esplai, 

per import de 10.000,00 euros. 

 

8.- (20150532)  Per decret, de 30 de novembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S07266 per a la realització del 

projecte “Acció Escolta: Suport associatiu i pedagògic 2015”, pel termini 2015, a 

favor d’Acció Escolta de Catalunya, per import de 12.970,00 euros. 
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9.- (20150534)  Per decret, de 30 de novembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S06924 per a la realització del 

projecte “Millorem la gestió de les activitats de lleure”, pel termini 2015, a favor de 

Federació Catalana de l’Esplai, per import de 3.150,00 euros. 

 

10.- (20150535)  Per decret, de 30 de novembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S06745 per a la realització del 

projecte “Educació en valors per a la integració social i formació del voluntariat”, pel 

termini 2015, a favor de Federació de Centres Juvenils Don Bosco a Catalunya, per 

import de 5.200,00 euros. 

 

11.- (20150194)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07283 per a la realització del projecte “La llar són les persones”, pel 

termini 2015-2016, a favor de Asociación de Alternativas, Motivación y 

Acompañamiento (ADAMA), per import de 18.000,00 euros. 

 

12.- (20150357)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07174, per la realització del projecte “Ciutadania compromesa amb 

el voluntariat”, pel termini 2015, a favor de Federació Catalana del Voluntariat Social, 

per import de 6.000,00 euros. 

 

13.- (20150390)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S06847 per a la realització del projecte “Prevenció i atenció 

psicoterapèutica pel termini 2015-2016, a favor de Centre d’Intervenció, Anàlisi i 

Integració Social (CIPAIS), per import de 26.000,00 euros. 

 

14.- (20150572)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07194 per a la realització del projecte “Millora de la qualitat de vida 

de la gent gran de la ciutat de Barcelona 2015-2016”, pel termini 2015-2016,  a favor 

de Associació Esportiva de Gràcia, per import de 24.000,00 euros. 

 

15.- (20150607)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S06923 per a la realització del projecte “Suport a les famílies que 

cuiden”, pel termini 2015, a favor de Fundació Privada Jubert Figueras, per import de 

10.000,00 euros. 

 

16.- (20150614)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07191 per a la realització del projecte “Recapte i banc de productes 

no alimentaris”, pel termini 2015, a favor de Fundació Institut de Reinserció Social, 

per import de 15.100,00 euros. 

 

17.- (20150621)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07013 per a la realització del projecte “Recolzament per a l’accés a 

la vivenda i integració sociocultural per a joves i adults immigrants i formació no 

reglada per a dones amb fills a càrrec", pel termini 2015, a favor de Fundació Privada 

Bayt Al-Thaqafa, per import de 14.000,00 euros. 

 

18.- (20150615)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07188 per a la realització del projecte “Sostre”, pel termini 2015-

2016, a favor de Parròquia Sant Miquel del Port, per import de 17.200,00 euros. 
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19.- (20150664)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07272 per a la realització del projecte “Acollida social i grups de 

suport emocional a famílies de malalts d’alzheimer”, pel termini 2015, a favor de 

Associació de familiars de malalts d’alzheimer de Barcelona, per import de 21.670,00 

euros. 

 

20.- (20150665)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07199 per a la realització del projecte “Dinamització socioeducativa 

d’infants i joves en situació de risc social”, pel termini 2015, a favor de Associació 

Juvenil Tronada, per import de 17.935,99 euros. 

 

21.- (20150698)  Per decret, d’1 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07276 per la realització del projecte “Social Business City 

Barcelona”, pel termini 2015, a favor de Tandem Social SCCL, per import de 

20.000,00 euros. 

 

22.- (20150175)  Per decret, d’11 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials  ha 

aprovat el conveni pel qual s'atorga la subvenció 15S07353 per a la realització del 

projecte “Operacions d’emergència”, pel termini 2015, a favor de Cruz Roja 

Española, per import de 5.000,00 euros. 

23.- (20150325)  Per decret, d’11 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07429 per a la realització del projecte “Guanyem-hi tots”, pel termini 

2015, a favor de Federació Catalana del Voluntariat Social, per import de 15.000,00 

euros. 

 

24.- (20150336)  Per decret, de 19 d’octubre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S06486 per a la realització del 

projecte “Suport a la promoció de l’envelliment actiu de les persones grans”, pel 

termini 2015-2016, a favor de Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 

(FATEC), per import de 18.000,00 euros. 

 

25.- (20150375)  Per decret, d’11 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07314 per a la realització del projecte “Estudi i elaboració del catàleg 

comercial del Bussines with social value 2015”, pel termini 2015, a favor de Icària 

Iniciatives Socials, SAL, per import de 15.000,00 euros. 

 

26.- (20150522)  Per decret, d’11 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07352 per a la realització del projecte “SAPS/ARS, Servei d’Atenció 

i Prevenció sociosanitària”, pel termini 2015, a favor de Cruz Roja Española, per 

import de 21.994,00 euros. 

 

27.- (20150597)  Per decret, d’11 de desembre de 2015, la regidora de Drets Socials ha atorgat 

la subvenció 15S07381 per a la realització del projecte “Panoràmic de les 

Associacions 2015”, pel termini 2015, a favor d'Associació Observatori del Tercer 

Sector i de la Societat Civil, per import de 22.000,00 euros. 

 

28.- (20150641)  Per decret, d’11 de desembre de 2015, la regidora de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI ha atorgat la subvenció 15S07383 per a la realització del 

projecte “Foment de la participació juvenil a la ciutat-Annex VIII al conveni-marc en 
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matèria d’acció social, comunitària i sociosanitària”, pel termini 2015, a favor de Cruz 

Roja Española, per import de 7.348,00 euros. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

29.- Bagursa  (DIR16010011) Resolució del Director General de Barcelona Gestió 

Urbanística, SA, de 5 de febrer de 2016, que ADJUDICA el contracte relatiu a les 

obres complementàries del projecte executiu d’urbanització del subsector de l’edifici 

del Patronat – Estació de França (fase 2 àmbit PMU) Renfe Rodalies (Districte Ciutat 

Vella), a l’empresa UTE Scrinser, SA – Sacyr Construcción, SAU, amb núm. de CIF 

U66495235, per un import de 645.292,97 euros, IVA exclòs, i un import de 

135.511,52 euros com a import d’IVA, i un termini d’execució de 23 setmanes, 

conforme els motius que figuren en l’informe – proposta de la Direcció de Serveis de 

Projectes i Obres de Bagur, SA, AUTORITZA la disposició de despesa de 645.292,97 

euros IVA exclòs, i un import de 135.511,52  euros com a import d’IVA; 

REQUEREIX la UTE Scrinser, SA – Sacyr Construcción, SAU perquè en el termini 

de 15 dies naturals, comptats des del dia següent a la recepció de la comunicació de la 

present adjudicació, constitueixi la garantia definitiva ascendent a 32.264,65 euros 

equivalent al 5% del preu del contracte i aporti la documentació referida al Plec de 

Clàusules Particulars a efectes de formalitzar el contracte corresponent; 

FORMALITZA el contracte corresponent en el termini màxim de trenta dies des del 

dia següent al de la notificació de la resolució, prèvia aportació de la documentació 

requerida per a la seva formalització; i NOTIFICA aquesta resolució a l’adjudicatari i 

a la resta de convidats en el procediment de licitació. 

 

Districte de l'Eixample 

 

30.- BIMSA  (080.1215.187) El Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures 

Municipals, SA, el 4 de febrer de 2016, ADJUDICA l'expedient de contractació de les 

obres corresponents al projecte executiu per la renovació de l'enllumenat del carrer 

Comte Borrell, del carrer Diputació, de la Gran Via de les Corts Catalanes, del carrer 

Manso i del carrer València, al districte de l'Eixample. Lot 1, carrer Comte Borrell, 

per un import de 239.777,58 euros, IVA exclòs. 

 

31.- BIMSA  (080.1215.187) El Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures 

Municipals, SA, el 4 de febrer de 2016, ADJUDICA l'expedient de contractació de les 

obres corresponents al projecte executiu per la renovació de l'enllumenat del carrer 

Comte Borrell, del carrer Diputació, de la Gran Via de les Corts Catalanes, del carrer 

Manso i del carrer València, al districte de l'Eixample. Lot 2, carrer Manso, per un 

import de 245.552,92 euros, IVA exclòs. 

 

32.- BIMSA  (080.1215.187) El Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures 

Municipals, SA, el 4 de febrer de 2016, ADJUDICA l'expedient de contractació de les 

obres corresponents al projecte executiu per la renovació de l'enllumenat del carrer 

Comte Borrell, del carrer Diputació, de la Gran Via de les Corts Catalanes, del carrer 

Manso i del carrer València, al districte de l'Eixample. Lot 3, carrer Diputació, per un 

import de 301.096,80 euros, IVA exclòs. 
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33.- BIMSA  (080.1215.187) El Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures 

Municipals, SA, el  4 de febrer de 2016, ADJUDICA l'expedient de contractació de 

les obres corresponents al projecte executiu per la renovació de l'enllumenat del carrer 

Comte Borrell, del carrer Diputació, de la Gran Via de les Corts Catalanes, del carrer 

Manso i del carrer València, al districte de l'Eixample. Lot 4, carrer València, per un 

import de 294.850,13 euros, IVA exclòs. 

 

34.- BIMSA  (080.1215.187) El Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures 

Municipals, SA, el 4 de febrer de 2016 ADJUDICA l'expedient de contractació de les 

obres corresponents al projecte executiu per la renovació de l'enllumenat del carrer 

Comte Borrell, del carrer Diputació, de la Gran Via de les Corts Catalanes, del carrer 

Manso i del carrer València, al districte de l'Eixample. Lot 5, Gran Via, per un import 

de 171.593,40 euros, IVA exclòs. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

35.- BIMSA  (050.1215.154) El Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures 

Municipals, SA, el 5 de febrer de 2016, ADJUDICA l'expedient de contractació de les 

obres relatives al nou camp de futbol de Sant Genís dels Agudells i la urbanització del 

carrer Samària, al districte d'Horta-Guinardó a Barcelona, per un import 

d'1.816.631,27 euros, IVA exclòs. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

36.- BIMSA  (060.1215.306) El Director General de Barcelona d'Infraestructures 

Municipals, SA, el 4 de febrer de 2016, INICIA la licitació per a la contractació de les 

obres relatives al projecte refós de la segona fase de reurbanització del carrer Borriana 

de Sant Andreu de Barcelona, amb un pressupost de licitació de 421.942,40 euros, 

IVA exclòs. 

 

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.- (170/2016)  APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Recursos i 

de la Gerència de Recursos Humans i Organització, assignant les adscripcions, 

denominacions i funcions als òrgans afectats, tal 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. 
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2.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 

document de 25 de febrer de 2016. 

 

3.- (EM 2016-02/1)  AUTORITZAR a l’empresa BAMSA l’increment de tarifes segons 

sol·licitud presentada en data 12 de gener de 2016 i de conformitat amb el que disposa 

la clàusula 42.3 del Plec de Bases del Concurs, i en conseqüència que, a partir de l’1 

de març de 2016, la tarifa màxima dels aparcaments que gestiona l’empresa BAMSA 

quedi establerta en 0,045925 euros per minut, abans d’IVA. 

 

4.- (2016/51)  APROVAR el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 

i l’Ajuntament de Barcelona per impulsar actuacions conjuntes en matèria de consum 

i defensa dels drets dels consumidors i usuaris; FACULTAR el Comissionat 

d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, Jordi Via Llop, per a la 

signatura del conveni. 

 

5.- (25596)  ADQUIRIR a títol de compravenda a l’entitat Buildingcenter SAU (CIF A-

63106157) l’habitatge quart segona de la finca del carrer Rasos de Peguera núm. 87 

(finca registral 23.100 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 49.210 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de 

l’Habitatge la quantitat de 49.210 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; i INSCRIURE-LA en el Registre 

de la Propietat. 

 

6.- (25633)  ADQUIRIR a títol de compravenda a l’entitat financera Bankia S.A. (CIF A-

14010342) l’habitatge primer segona de la finca del carrer Foradada 12 (finca registral 

48149 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 60.000 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de 

l’Habitatge la quantitat de 60.000 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; i INSCRIURE-LA en el Registre 

de la Propietat. 

 

7.- (25637)  ADQUIRIR a títol de compravenda a l’entitat financera Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169) l’habitatge primer primera de l’escala D de 

la finca del carrer Vallcivera núm. 35 (finca registral 16.925 del Registre de la 

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

Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en 
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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 40.000 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 

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

 

8.- (3-014/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-014/2016 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 

10.000,00 euros, per atendre despeses de formació del personal de la Gerència 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16021591; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

9.- (3-015/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-015/2016 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 

6.000.000,00 euros, per atendre despeses del Consorci de l’Habitatge en la concessió 

d’ajuts en la rehabilitació d’edificis d’habitatges i per ajuts en el pagament de 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16021691; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

10.- (20080263)  PRORROGAR el contracte d’arrendament (contracte núm. 08004618) de 

l’edifici ubicat al passeig de Sant Joan núm. 75 de Barcelona, propietat de Farrag, SL, 

de conformitat amb la clàusula tercera de l’esmentat contracte, des del 9 d’abril de 

2016 fins al 8 d’abril de 2017, en les mateixes condicions en què fou concertat 

l’arrendament. AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de Farrag, SL, amb NIF núm. 

B62371513 la despesa d'1.007.037,72 euros, IVA inclòs, dels quals 832.262,58 euros 

corresponen al preu net i 174.775,14 euros a l’IVA al tipus impositiu del 21%. Atès 

que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització 

o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 

Pressupostos municipals. NOTIFICAR aquesta resolució a Farrag, SL. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

11.- (393/2015)  RATIFICAR la resolució de 27 de gener del 2016 pel Gerent del Districte 

d’Horta-Guinardó, que s’adjunta com a Document núm. 1, relativa a AUTORITZAR, 

DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 181,75 euros 

amb càrrec al/ls pressupost/os i partida/es indicades en el mateix document, a favor de 
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QSL Serveis Culturals, SLU amb NIF B-60641925, per atendre el cost de les quotes 

d’accés als tallers del Centre Cívic Casa Groga realitzat per les persones en situació 

d’atur de conformitat amb l’acord del Consell plenari de 27 de març del 2009. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

12.- (20160169)  AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per 

un import de 3.584.260,62 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest 

mateix document, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF 

P0800258F, en concepte del darrer pagament de l’exercici 2015 de la Taxa 

Metropolitana de Tractament i Disposició de Residus municipals, segons informe 

adjunt de 22 de gener de 2016 del director de Serveis de Pressupost. 

 

 

13.- (2016/DSM0001) APROVAR la revisió de les tarifes aplicables als aparcaments de concessió 

municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de març de 2016, d’acord amb l’informe 

del Departament de Planificació de 15 de febrer de 2016 que incorpora l’expedient, i 

en compliment del que disposa l’Acord de 12 de juliol de 2007 de la Comissió de 

Seguretat i Mobilitat; NOTIFICAR-HO als interessats. 

 

14.- (16SD0084B) APROVAR el Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per a 

l’articulació de les xarxes Trambaix i Trambesòs i la implantació d’una xarxa 

tramviària unificada i FACULTAR a la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, Quarta Tinenta 

d’Alcaldia per a la signatura del present protocol. 

 

15.- (20160004)  ESMENAR, d'acord amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els errors 

materials continguts a la clàusula 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 

el contracte núm. 15004487, expedient 20160024, aprovat per la Comissió de Govern 

el 4 de febrer de 2016, relatiu als serveis de suport, assistència tècnica, assessorament 

en el seguiment i control de l'execució de les actuacions incloses en els següents 

àmbits (2016-2018), i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 

d’inserció al mercat laboral:- El protocol de tramitació de projectes i seguiment de les 

obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització. - El Comitè i la 

Comissió d'Obres i Mobilitat. - La Intervenció Municipal; PUBLICAR aquesta 

Resolució al DOUE, al BOE i al Perfil del contractant, i ampliar el termini per a la 

presentació de les sol·licituds de participació en 30 dies naturals a comptar des del dia 

següent al de la data de l’enviament de l’anunci al DOUE. 

 

Districte de l'Eixample - Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Gràcia 

 

16.- (018-2015-OS-D00-CTT) RESOLDRE les al·legacions interposades en el tràmit d'informació 

pública de l'Ordenació Singular de Terrasses de l’avinguda Diagonal, en el tram 

comprès entre la plaça Francesc Macià i el passeig de Gràcia, d'iniciativa municipal, 

en el sentit que, justificadament i raonada, figura a l'informe tècnic 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 

l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre la plaça Francesc Macià i el passeig de 
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Gràcia, 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 de l'Ordenació Singular de Terrasses de 

l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre la plaça Francesc Macià i el passeig de 

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

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. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

17.- (15PL16289)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la 

situada als carrers de Martí i Alsina, núm. 2 de Chapí, núm. 46-52, i del  Vent, núm. 

5-9B, promogut per Lassus Internacional, S.L.; EXPOSAR-LO al públic pel termini 

d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

b) Mocions 

 

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

les 11.30 hores. 
 


