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Ref:CG 43/17 

 

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

Barcelona, el dia 30 de novembre de 2017 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

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

Ballano. Hi concorre l’Im. Sr. Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, i els 

Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. Montaner Martorell, assistits pel 

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

 

 Excusen la seva absència els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes 

d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. 

Srs. Regidors, Agustí Colom Cabau i Eloi Badia Casas. 

 

 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. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 23 de 

novembre de 2017, 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 DEL PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL 

 

 

 Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a 

la propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera 

següent com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic 

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.05.6045.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de 

propietat municipal situada al carrer General Vives núm. 4-6, grafiada en el plànol 

annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en 

règim de lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, 

mitjançant les corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en 

compliment de l’encàrrec aprovat per acord de la Comissió de Govern de 10 de 

novembre de 2016, i d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE 

l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 

formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 

FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 

garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 

Reglament al·ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

2.- (E.07.6025.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, 

un cop s’hagi produït la fermesa de l’aprovació definitiva del Projecte de 

reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de la 

zona d’actuació LCR – La Clota – Reordenació, la finca situada a l’avinguda 

Estatut de Catalunya 15-17, inventariada amb número de bé 609410, per a la 

construcció i gestió d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de 

venda en dret de superfície, d’acord amb el planejament urbanístic, els articles 49 

i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988, i el 

disposat en l’acord adoptat per la Comissió de Govern de 14 de setembre de 2017, 

d’encàrrec de gestió al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a 

l’impuls i gestió d’actuacions de promoció social d’habitatge sobre quatre finques 

municipals; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de 

trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 

la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la 

dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes 

de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

3.- (E.10.6014.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, 

la finca situada al carrer Bolívia núm. 23-27, grafiada en el plànol annex, per a 

destinar-la a la promoció social d’habitatge, impulsant la licitació d’un projecte 

amb cooperatives sense ànim de lucre, fundacions i altres entitats sense ànim de 

lucre, per a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de 

lloguer, en compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per 

acord de 26 de juliol de 2017, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE 

l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 

formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 

FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 

que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 

50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

4.- (20170559)  SOL·LICITAR la renovació del reconeixement del municipi de 

Barcelona dins el Programa CAI Ciutats Amigues de la Infància creat per 

UNICEF Espanya. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta 

d’Alcaldia i regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 

signatura de tots aquells documents que es derivin de l’esmentada renovació. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

5.- (2017/853)  APROVAR el Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de 

Barcelona (2018-2021). 

 

6.- (478/2017)  ESMENAR els errors materials detectats en el Reglament de Participació 

Ciutadana, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 6 

d’octubre de 2017, en el sentit que s’indica en els informes que consten a 

l’expedient, de conformitat amb l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques; 

INCORPORAR les esmenes en el text definitiu del Reglament de Participació 

Ciutadana aprovat definitivament per Acord del Plenari del Consell Municipal el 

6 d’octubre de 2017; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

7.- (167/2017)  APROVAR definitivament el Protocol d’actuació per alts nivells de 

contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, vinculat al Pla de protecció 

civil municipal – Pla bàsic d’emergències municipal. COMUNICAR aquest acord 

a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, als efectes 

previstos a l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual 

s’aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de 

protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació 

conjunta, i PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta 

Municipal. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sant Andreu 

 

8.- (17PL16511)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 

regulació de l’equipament docent situat als Jardins de La Campana de La 

Maquinista al barri del Bon Pastor, promogut pel Consorci d’Educació de 

Barcelona; i RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit  d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament de valoració de les al·legacions formulades. 
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Districte de Sant Martí 

 

9.- (17PL16483)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació de les 

condicions edificatòries de la parcel·la situada al carrer Sancho d'Àvila 65-69, 

promogut per Conren Tramway Uno SL. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

 Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern 

DÓNA la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del 

Consell Municipal. 

 

 

 

II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ 

CONJUNTA DE LES COMISSIONS PERMANENTS DEL CONSELL 

MUNICIPAL  

 

Part Decisòria / Executiva 

 

 Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (EM 2017-12/24) APROVAR inicialment l’exercici de l’activitat econòmica, de 

conformitat amb l’article 87 de la Carta Municipal de Barcelona i els articles 136 i 

següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens local, consistent en la creació d’un parc 

d’habitatges de lloguer social, mitjançant l’adquisició d’accions en la societat 

mercantil que preveu constituir l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons l’acord 

del Consell Metropolità de 28 de novembre de 2017, i que esdevindrà una societat 

d’economia mixta que tindrà el caràcter de promotor social d’habitatge, d’acord 
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amb el que preveu l’article 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge, i actuarà en l’àmbit territorial de l’AMB. RATIFICAR el Decret 

d’Alcaldia de constitució de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la 

memòria justificativa de la conveniència i oportunitat d’exercir l’activitat 

econòmica. APROVAR inicialment la Memòria justificativa de la conveniència i 

oportunitat de l’exercici d’activitat econòmica formulada per la Comissió d’estudi 

que compren la documentació prevista en l’article 146 del ROAS. DONAR 

conformitat inicialment als Annexos 1, 2 i 3 corresponents a la documentació 

aprovada inicialment per acord del Consell Metropolità de 28 de novembre de 

2017 integrada per: (a) els Estatuts de la societat; (b) els criteris per a la selecció 

del futur soci/s de capital privat, que incorporen com annex les modificacions 

estatutàries de la societat com a conseqüència de la selecció del soci privat;(c) al 

pressupost financer i el pla de posada en funcionament de l’activitat, la rendibilitat 

i l’anàlisi cost-benefici. EXPOSAR al públic la Memòria amb els documents 

annexos per un termini de trenta dies hàbils d’acord amb el que preveu l’article 

148 del ROAS durant el qual es podran presentar al·legacions i reclamacions. 

 

 

  

PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (034/2017 SG) APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic 

Municipal, amb la finalitat de regular la possibilitat d'assistència telemàtica i de 

votació remota per causa de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu dels 

membres de la Corporació; i SOTMETRE-LA a informació pública per un termini 

de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 

de la Província, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del propi Reglament Orgànic Municipal. 

 

3.- (265/2017 DSAJ) APROVAR inicialment la modificació del Reglament d’honors i 

recompenses dels membres de la policia municipal i del servei d’extinció 

d’incendis (que es denominarà Reglament d’honors i recompenses dels membres 

de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’incendis 

i Salvament), aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 

1976, i SOTMETRE’L a informació pública per un període de 30 dies hàbils, a 

comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. 

 

4.-   APROVAR inicialment la modificació de l’ordenança de mesures per 

fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona (que es 

denominarà ordenança dels usos ciutadans de l’espai públic); SOTMETRE-LA a 

informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del següent 

al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

5.- (0004/15)  PRORROGAR el contracte que té per objecte el manteniment d’elements 

constructius i instal·lacions dels edificis adscrits als districtes i gerències de 
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l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016, 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 de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, 

en atenció a l’informe, de 25 d’octubre de 2017, del Cap del Departament de 

Manteniment i Neteja, i segons compareixença signada per les empreses 

adjudicatàries. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import global de 

9.573.288,75 euros IVA inclòs, per l’exercici 2018, condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s i amb el següent 

desglossament: Lot 1, contracte núm. 14005729 - Gerències de Recursos, 

Recursos Humans i Districte de Nou Barris, adjudicat a Imesapi, NIF A28010478 

per un import de 2.012.765,04 euros (dels quals 1.663.442,18 corresponen al preu 

net i els restants 349.322,86 a l’IVA al 21%). Lot 2, contracte núm. 14005730 - 

Gerències de Drets Socials i Prevenció, Seguretat i Mobilitat, adjudicat a  

Imesapi, NIF A28010478, per un import d'1.815.117,94 euros (dels quals 

1.500.097,47 corresponen al preu net i els restants 315.020,47 a l’IVA al 21%). 

Lot 3, contracte núm. 14005731 - Districtes de Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi, 

adjudicat a UTE Faus-Miatec, manteniment d'edificis, Lot 3, NIF U66421553, per 

un import de 886.881,04 euros (dels quals 732.959,54 corresponen al preu net i 

els restants 153.921,50 a l’IVA al 21%). Lot 4,  contracte núm. 14005738 -  

Districtes d’Eixample i Horta-Guinardó, adjudicat a Constraula Enginyeria i 

Obres, SAU,  NIF A58142639, per un import d'1.295.708,25 euros (dels quals 

1.070.833,26 corresponen al preu net i els restants 224.874,99 a l’IVA al 21%). 

Lot 5, contracte núm. 14005739-  Districte de Sants-Montjuïc i Gerència 

d’Ecologia Urbana, adjudicat a UTE Constraula-Aldago Manteniment d'edificis, 

Lot 5, NIF U66424086, per un import de 894.866,55 euros (dels quals 739.559,13 

corresponen al preu net i els restants 155.307,42 a l’IVA al 21%). Lot 6, contracte 

núm. 14005740 -Districtes de les Corts i Gràcia-, adjudicat a Servicios e 

Instalaciones Aldago, SL, NIF B61563169, per un import de 763.999,91 euros 

(dels quals 631.404,88 corresponen al preu net i els restants 132.595,03 a l’IVA al 

21%). Lot 7, contracte núm. 14005741, -Districtes de Sant Andreu i Sant Martí-, 

adjudicat a UTE Constraula-Aldago Manteniment d'Edificis Lot 7, NIF 

U66424151, per un import d'1.903.950,02 euros (dels quals 1.573.512,41 

corresponen al preu net i els restants 330.437,61 a l’IVA al 21%). 

 

 

ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

6.- (08-2016CI13578) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Ignasi Agustí, 3, 

ubicades al carrer Ignasi Agustí, 3, consistents en reparacions estructurals i 

millora de l’aïllament tèrmic, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, 

reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada 

definitivament pel Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i 

CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Ignasi Agustí, 3, la 

bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, meritada per la comunicació presentada el 31 de març de 2016 (expedient 

08-2016CI13578), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a 

l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
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Municipal d’Hisenda als efectes oportuns. 

 

7.- (08-2016CI07794) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 68, 

ubicades a la ronda Guineueta Vella, 68, consistents en reparacions estructurals i 

millora de l’aïllament, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, 

reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada 

definitivament pel Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i 

CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 68, la 

bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, meritada per la comunicació presentada en data 23 de febrer de 2016 

(expedient 08-2016CI07794), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò 

establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns. 

 

8.- (08-2016CI12553) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Ignasi Agustí, 1, 

ubicades al carrer Ignasi Agustí, 1, consistents en reparacions estructurals  i 

millora de l’aïllament tèrmic, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, 

reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada 

definitivament pel Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i 

CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Ignasi Agustí, 1, la 

bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, meritada per la comunicació presentada de 23 de març de 2016 (expedient 

08-2016CI12553), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a 

l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als oportuns efectes. 

 

9.- (08-2016CI23374) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 7, 

ubicades al carrer Antonio Machado, 7, consistents en rehabilitació i millora de 

l’aïllament, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel 

Plenari del Consell Municipal el 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la 

Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 7, la bonificació del 90% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 

comunicació presentada el 24 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23374), per 

a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de 

l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes oportuns. 

 

10.- (08-2016CI23060) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 

obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 14, 

ubicades al carrer Miguel Hernández, 14, consistents en rehabilitació i millora de 

l’aïllament, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel 

Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la 

Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 14, la bonificació del 90% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 



 

Ref:CG 43/17 

v.  4- 12- 2017 

 10: 30 

8 

comunicació presentada el 23 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23060), per 

a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de 

l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes oportuns. 

 

11.- (08-2014LL34483) DENEGAR a Llar Unió Catalònia, SCCL la sol·licitud d’una bonificació 

del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (exp. 

08-2014LL34483), per a construcció d’un aparcament subterrani per a vehicles, 

situat al subsòl de l’illa delimitada pels carrers dels Nou Barris, del Pla dels 

Cirerers i de les Torres al Barri de Roquetes, atès que no es donen els requisits 

establerts a  l’Ordenança fiscal núm. 2.1 d’aplicació per l’any 2014, reguladora de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, al seu article 7è relatiu a 

bonificacions (circumstàncies socials -concretament pel que fa a obres o 

instal·lacions que s’executin per iniciativa pública destinades a la promoció 

d’aparcament públic) ja que la interessada és una societat cooperativa, no podent-

se entendre que les obres o instal·lacions s’han executat per iniciativa pública, 

sinó, precisament per iniciativa privada. 

 

12.- (10-2017CI49820) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma 

interior de l’edifici del Banc de Sang i Teixits del passeig Taulat  92*116, objecte 

del comunicat 10-2017CI49820 admès el 19 de setembre de 2017; CONCEDIR al 

Banc de Sang i Teixits la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres respecte a les obres referides anteriorment; 

ja que resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de 

l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que es realitzen per una entitat pública 

empresarial, en sòl qualificat d’equipament i per a construir un equipament dels 

inclosos a l’article 212 de les NUPGM. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

13.- (20180001)  EXCLOURE de la licitació que té per objecte la Implantació, 

manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes compartides, 

denominat Bicing 2.0 per als anys 2018 a 2028, a la UTE “Tradisa Logicauto, S.L 

- Bonopark, S.L.” i a la UTE “Acciona Facility Services, S.A - Sharebike AS – 

Hourbike”, d’acord amb el previst per la clàusula 9 del plec de clàusules 

administratives particulars del contracte, per no haver superat la primera fase del 

procediment d'adjudicació; ADJUDICAR el contracte núm. 16003724, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, 

i amb la seva proposició, a la UTE “Pedalem Barcelona” (CESPA CIA Española 

de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. i PBSC Urban Solutions Inc.), amb NIF 

U87953758, per un import total de 162.966.451,10 euros, IVA inclòs (dels que 

149.964.843,80 euros IVA inclòs es corresponen a la prestació del servei, 

10.648.000,00 euros IVA inclòs a l’import màxim a assumir per l’Ajuntament en 

concepte de vandalisme, i 2.353.607,30 euros IVA inclòs al cost de reposicions de 

bicicletes a càrrec de l’Ajuntament), en ser considerada l'oferta més avantatjosa 

amb una baixa del 28,39%, 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 les partides i als pressupostos 

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

adjudicació 134.683.017,44 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 
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l'IVA de 28.283.433,57 euros; ANUL·LAR part de l'autorització de despesa de 

l'esmentat contracte per un import de 64.601.697,40 euros amb càrrec als 

Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document; 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 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; 

DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Adrià Gomila, director de 

Serveis de Mobilitat. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

14.- (17PL16521)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del PGM per ajustar les 

determinacions urbanístiques i d’ordenació de la Subzona 22AL, a la Zona Franca 

de Barcelona, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un 

mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

 

b) Proposicions 

 

 Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords 

decisoris que seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del 

Plenari, la Comissió de Govern els DÓNA la seva conformitat. 

 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

  

 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

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: 
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ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- BSM  (2017CONS104OBOL1) Resolució, de 7 de setembre de 2017, de la Directora 

general de Barcelona de Serveis Municipals, SA que ADJUDICA el contracte 

relatiu a l’execució de les obres relatives de l’Actualització del Projecte executiu: 

Zoo Ciutadella. Reforma Integral, Reparacions i Gran Manteniment: Reforma de 

l’espai dels elefants, les girafes i els lleons. Lot 2: Separata 09. Tematització 

lleons, elefants i 2on tram passera amb suport als processos d’inserció laboral i 

d’exclusió a l’empresa Voracys, SL, per un import màxim de 472.881,55 euros 

(IVA inclòs) i un termini d’execució de 34 setmanes.   

 

2.- BSM  (2017CONS109OBO) Resolució, de 7 de setembre de 2017, de la Directora 

general de Barcelona de Serveis Municipals, SA que ADJUDICA el Contracte 

relatiu a l'execució de les obres de projecte executiu de substitució de cortina 

ignífuga i modernització i posada en normativa de sistemes escènics al Palau Sant 

Jordi, Barcelona, amb suport als processos d'inserció laboral i d'exclusió social a 

l’empresa UTE ACSA Obras e Infraestructuras SAU-Dominion Industry & 

Infrastructures, SL, per un import màxim de 454.750,64 euros (IVA inclòs) i un 

termini d’execució de 5 setmanes menys 2 dies. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

3.- IMEB (SUBV0717) Resolució, de 20 de juliol de 2017, de la presidenta de l’IMEB que 

APROVA el conveni entre l’IMEB, La Fundació Pere Tarrés, la Fundació Escolta 

Josep Carol i la Fundació Catalana de l’Esplai que té per objecte desenvolupar el 

projecte de lleure educatiu de base comunitària anomenat “Campament Urbà 

Baobab” amb l’objectiu de consolidar una oferta de lleure educatiu de base 

comunitària a sis barris prioritaris de la ciutat a partir de la realització d´un 

campament urbà el mes d’agost i l’avaluació i seguiment del mateix durant el mes 

de setembre per tal d’establir les bases necessàries per donar continuïtat al 

projecte i AUTORITZA la despesa per import de 159.000,00 euros amb càrrec al 

pressupost 2017. 

 

4.- IMEB (SUBV0817) Resolució, de 31 de juliol de 2017, de la presidenta de l’IMEB que 

APROVA el conveni amb la Fundació Periodisme Plural que té per objecte 

comunicar i difondre experiències sobre Barcelona: Barcelona.educa, mitjançant: 

- El desenvolupament d’un portal web basat en la seva infraestructura existent per 

tal de reduir costos de programació. El portal s’inclourà dins el domini 

diarieducacio.cat per integrar-lo amb la resta de continguts del diari i tindrà un 

enllaç permanent a la portada del diari. - La realització de reportatges, amb una 

periodicitat quinzenal, que consistiran en vídeos curts pensats per a la seva difusió 

digital.  - Publicació dels articles d’opinió i d’anàlisi, i AUTORITZA la despesa 

de 39.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2017. 

 

5.- IMEB (SUBV1017) Resolució, de 20 de setembre de 2017, de la presidenta de l’IMEB 

que APROVA el conveni amb l’Associació Xarxa FP que té per objecte concretar 

el compromís i les fórmules de col·laboració per optimitzar l’ús dels espais 

compartits i la cooperació en l’establiment de la infraestructura i funcionament 
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ordinari de l’any 2016 de la Secretaria General de “Xarxa FP” atès l’interès de 

l’Institut d’Educació en millorar funcionament d’aquesta entitat i AUTORITZA la 

despesa de 47.310,48,00 euros amb càrrec al pressupost 2017. 

 

6.- IMEB (SUBV1117) Resolució, de 20 de setembre de 2017, de la presidenta de l’IMEB 

que APROVA el conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera per l’establiment 

d’un marc de col·laboració per tal de potenciar la ciutat com a centre universitari 

de primer nivell internacional que aculli els estudiants, professors i científics 

estrangers i els faciliti la seva entrada i integració a la ciutat, i AUTORITZA la 

despesa de 48.080,97 euros amb càrrec al pressupost 2017. 

 

7.- IMEB (SUBV1417) Resolució, de 20 de setembre de 2017, de la presidenta de l’IMEB 

que APROVA el conveni amb la Fundació Privada Barcelona Formació 

Professional que té per objecte concretar el compromís per part de la Fundació de 

gestionar programes relacionats amb els seus principis fundacionals i concretats 

en el seu Pla Estratègic i en els seus projectes anuals, per a cadascuna de les àrees 

de treball, Observatori, Empresa i Treball i Mobilitat i Relacions Internacionals, 

en les quals s’organitza i per part de l’IMEB de facilitar els recursos municipals 

per a la seva gestió, i AUTORITZA la despesa de 527.531,98 euros amb càrrec al 

pressupost 2017. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

8.- ICUB (3661/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 31 

d’octubre de 2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

amb caràcter excepcional, a Autopark, SA, amb NIF A08054140 per un import de 

60.000 euros, per al finançament de les activitats que es duran a terme durant 

l’any 2018 en el marc de la commemoració del 75è aniversari de la Sala Apolo, i 

una durada des de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre de 2018; 

APROVA el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual es formalitzarà 

l’atorgament de la subvenció; AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX l’obligació 

a favor d’Autopark, SA de l’import indicat. 

 

9.- ICUB (3216/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 10 de 

novembre de 2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

amb caràcter excepcional, a l’Institut Ramon Llull, amb NIF S0800063J per un 

import de 100.000 euros, per al finançament de les activitats que s’han dut a terme 

a la Biennal de Buenos Aires, el festival Mutek i l’organització de visites d’agents 

culturals estrangers a Barcelona, amb una durada des de la seva signatura i fins al 

dia 31 de març de 2018; APROVA el conveni adjunt que consta a l’expedient pel 

qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció; AUTORITZA, DISPOSA i 

RECONEIX l’obligació a favor de l’Institut Ramon Llull, de l’import indicat. 

 

10.- ICUB (4018/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 15 de 

novembre de 2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

amb caràcter excepcional, a l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, 

amb G60227105 per un import de 75.000 euros equivalent al 100% del cost total 
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del projecte, per contribuir a la promoció i difusió en campanyes de comunicació 

en mitjans dels espectacles escènics que es representen als teatres de la ciutat de 

Barcelona durant el període nadalenc i posterior, per rellançament de temporada, 

amb l’objectiu de fomentar la creació de nous públics i una durada des de la seva 

signatura fins al 31 de desembre de 2017; APROVA el conveni adjunt que consta 

a l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció; 

AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de la l’Associació 

d’Empreses de Teatre de Catalunya de l’import indicat. 

 

11.- ICUB (4019/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 15 de 

novembre de 2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

amb caràcter excepcional, al Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb 

G08487811 per un import de 50.000 euros equivalent al 100% del cost total del 

projecte, per a la promoció i difusió en campanyes de comunicació en mitjans 

(premsa o digital) de foment dels cinemes agremiats de la ciutat de Barcelona, 

fent especial esment al cicle Pantalla Barcelona i una durada des de la seva 

signatura fins al 31 de desembre de 2017; APROVA el conveni adjunt que consta 

a l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció; 

AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor del Gremi 

d’Empresaris de Cinemes de Catalunya. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l'Eixample 

 

12.- BIMSA  (080.1619.148) El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 de juliol de 2017, HA 

RESOLT adjudicar la licitació per a la contractació de les Obres relatives al 

projecte executiu de Reurbanització dels passatges Carsi, Ureña, Bofill, Leon i 

Pau Hernandez al Districte de l’Eixample amb mesures de contractació pública 

sostenible, a l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas SAU per un import 

d’adjudicació de 822.036,44 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la 

quantitat de 994.664,09 euros i un termini de 8 mesos. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

13.- BIMSA  (010.1619.178) El Conseller Delegat de BIMSA, el 13 de juliol de 2017, HA 

RESOLT iniciar la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

executiu de la reurbanització del carrer Indibil i el carrer Sant Fructuós entre 

Santa Dorotea i Indibil al Districte de Sants-Montjuïc a Barcelona amb mesures 

de contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació d’1.884.041,35 

euros IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.279.690,03 

euros. 

 

14.- BIMSA  (010.1619.238) El Consell d’Administració en representació de BIMSA, el 6 de 

novembre de 2017, HA RESOLT iniciar la licitació per a la contractació de 

“Obres relatives al projecte de millora del sistema de drenatge Paral·lel-Ronda 

Sant Pau-Vila i Vilà. Fase 2: carrer Vila i Vilà entre Carrera i Palaudàries i 

projecte executiu de la reurbanització del carrer Vila i Vilà entre el carrer 

Palaudàries i el passeig Josep Carner al Districte de Sants-Montjuïc amb mesures 
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de contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 4.794.530,44 

euros IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 5.801.3891,83 

euros i un termini de 15 mesos. 

 

15.- BIMSA  (010.1619.169) El Conseller Delegat de BIMSA, el 2 de novembre de 2017, HA 

RESOLT adjudicar la licitació per a la contractació de les Obres relatives al 

projecte de reurbanització del carrer Leiva entre el carrer Sant Roc i Gajarre i del 

carrer Aliga entre la carretera de La Bordeta i el carrer Vilardell, Districte de 

Sants-Montjuïc a Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, a 

l’empresa Benito Arnó e Hijos SAU per un import d’adjudicació d’1.133.948,33 

euros IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat d’1.372.077,48 euros 

i un termini de 12 mesos. 

 

16.- BIMSA  (010.1619.247) El Conseller Delegat de BIMSA, el 6 de novembre de 2017, HA 

RESOLT iniciar la licitació per a la contractació de les Obres de reforma de locals 

situats al carrer Química 2a i 2b per a espai d’entitats i espai per a joves al 

Districte de Sants-Montjuic de Barcelona amb mesures de contractació publica 

sostenible amb un pressupost de licitació de 994.488,97 euros, IVA exclòs que 

incloent IVA ascendeix a la quantitat d’1.203.331,65 euros. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

17.- BIMSA  (050.1619.123) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 d’octubre del 2017, HA 

RESOLT adjudicar la licitació per a la contractació de les Obres relatives al 

projecte executiu de l’arranjament i millora de l’àmbit situat entre el carrer  

Vayreda i l’Institut Narcís Monturiol al Barri de Montbau, al Districte d’Horta-

Guinardó amb mesures de contractació pública sostenible a l’empresa Rogasa 

Construcciones y Contratas SAU per un import d’1.666.788,96 euros, IVA exclòs 

que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.016.814,64 euros i un termini 

d’onze mesos. 

 

Districte de Sant Martí 

 

18.- BIMSA  (124.1619.058) El Conseller Delegat de BIMSA, el 26 d’octubre de 2017, HA 

RESOLT iniciar la licitació per a la contractació dels Serveis de Direcció de les 

Obres relatives al projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries 

Catalanes de la ciutat de Barcelona. Àmbit Clariana, amb un pressupost de 

licitació de 641.000,00 euros, IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la 

quantitat de 775.610,00 euros. 

 

19.- BIMSA  (124.1619.057) El Conseller Delegat de BIMSA, el 26 d’octubre de 2017, HA 

RESOLT iniciar la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte 

urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de 

Barcelona. Àmbit Clariana amb mesures de contractació pública sostenible, amb 

un pressupost de licitació de 14.826.067,37 euros IVA exclòs que incloent IVA 

ascendeix a la quantitat de 17.939.541,52 euros. 

 

b) Informes 
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C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (83/2017 DSAJ) APROVAR l’Addenda al Conveni de col·laboració amb el Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de l’Ajuntament de 

Barcelona a la Xarxa d’emergències i seguretat de Catalunya, subscrit el 26 de 

setembre de 2005, que reprodueix les modificacions tècniques i econòmiques 

introduïdes als annexos 1 i 2 de l’anterior addenda formalitzada el 7 de desembre 

de 2016. FACULTAR el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i Prevenció 

de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentada addenda, així 

com la de tots els documents que se'n derivin. 

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

2.- (131/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Fernández 

Alarcón (mat. 6100136), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

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

Departament de Producció i Manteniment de l’Institut de Cultura de Barcelona, 

desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), 

i l’activitat privada per compte d’altri, concretament al servei de Taquilles del 

Futbol Club Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 

meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, la Llei 21/1987, 

de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració 

de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (447/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Martí Moreno 

(mat.15028104) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb 

la categoria professional de Tècnic mig en Treball Social, amb destinació al 

Centre de Serveis Socials Sarrià de l’Institut Municipal de Serveis Socials de 

Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Cap de Secció 1 i l’activitat 

privada per compte propi  realitzant tasques de formació segons manifesta en la 

seva instància, en tant que aquesta activitat secundària no figura compresa en les 

causes d’incompatibilitat previstes legalment; la seva dedicació professional 

privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 

l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal i, d’altra 
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banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 

deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 

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

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

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

d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització perdrà vigència 

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (1113/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Moreno 

Sierra (mat. 75430) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació al 

Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Sant Martí, on ocupa el 

lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri 

com a  professora de música. 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 al servei de les Administracions 

Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 

Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

5.- (1115/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lorena Guardiola 

Marín (mat. 76155) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Psicologia, amb destinació 

al Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida per Violència Masclista (SARA) de la 

Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI  de la Gerència de Drets de 

Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 

(80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte d'altri com a professora 

col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al primer 

semestre del curs acadèmic 2017-2018. 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 al servei 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. 

 

6.- (1167/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Caro 
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Rodríguez (mat. 75964) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb 

destinació al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de Sant Martí, 

on ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per 

compte propi com a arquitecta tècnica fora del municipi de Barcelona. Per tal 

d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 

l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta tècnica, qualsevol manifestació del 

mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no 

podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 

Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 

present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

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

de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 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. 

 

7.- (2017-RH-25)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Òscar Esteban Juan 

(mat. 9100009) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Tècnic Superior en Psicologia amb destinació als centres 

CDIAPS-Eipis dels Districtes de Ciutat Vella i Nou Barris de l’Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 

(80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte propi de Psicoteràpia d’adults i 

família. 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. 

 

8.- (2017/882)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació Solidaritat UB pel Projecte "Curs de transició als estudis de grau per 

a persones provinents de zones de conflicte " 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 80.000,00 euros, que representa el 

38,08% del projecte, que té un import de 210.075,00 euros. AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa per un import de 80.000,00 euros, amb càrrec a la partida 

48903/23291/0701 a favor de la Fundació Solidaritat UB amb CIF G61084950. 

REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres 
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mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons 

rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert 

al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 

9.- (2017/932)  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, la concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb NIF G-

17125832, d’una subvenció de 75.000,00 euros per a la realització del projecte 

“Campanya d’emergència: resposta als efectes de l'huracà Irma al seu pas pel 

Carib: Fase de reconstrucció”. 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 75.000,00 euros, a càrrec de la partida 

D/0701/48902/23291 de l’any 2017, del pressupost de la Direcció de Justícia 

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

favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb NIF G-17125832. 

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

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

 

10.- (31/2018)  APROVAR la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’any 2018, mitjançant concurrència competitiva, per a la 

concessió d’ajuts per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de 

ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut, Gent gran, 

Dones, Infància, Adolescència i Joventut, Democràcia activa i Participació 

ciutadana, Acció comunitària i Associacionisme, Innovació democràtica, 

Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i convivència, Foment d’activitats 

organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb 

discapacitat i/o diversitat funcional, Temps i economia de les cures, Afers 

religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, i drets del animals, Consum 

responsable, Atenció persones sense llar, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció 

de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat, per a l’any 2018, i per un 

import total de 22.589.105,55 euros. APROVAR i AUTORITZAR la despesa de 

12.719.905,55 euros amb càrrec al pressupost de 2018, condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en l’esmentat pressupost, dels districtes i 

les gerències de Presidència i Economia; Drets Socials; Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència; Ecologia Urbana; i, d’Empresa, Cultura i Innovació, 

segons el document annex; CONDICIONAR la Convocatòria general de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 a l’aprovació de 

l’autorització de despesa dels Instituts Municipals (Institut de Cultura de 

Barcelona, 5.124.200,00 euros; Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 

1.230.000,00 euros; Institut Barcelona Esports, 2.815.000,00 euros; Institut 

d’Educació de Barcelona, 700.000,00 euros) pels seus respectius òrgans 

competents d’acord a les seves normes estatutàries i delegacions vigents. 

ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del 

corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

ESTABLIR un termini per a la presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils, essent 

el seu inici el dia 28 de desembre de 2017 i fins el 25 de gener de 2018, ambdós 
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inclosos, o bé, des de l’endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial 

de la Província, si fos posterior. 

 

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

el document de data 30 de novembre de 2017. 

 

12.- (01PPB2018) APROVAR la regulació general dels preus públics municipals, així com 

els preus públics per a l’any 2018 i successius pels següents serveis: 1r. De l’àrea 

de Drets Socials: Residències, habitatges tutelats i centres de dia per gent gran; 

Serveis d’atenció domiciliària; Serveis d’àpats en companyia per a la gent gran; 

Cessió de terrenys d’acampada de la Granja Escola Can Girona; Serveis dels 

centres oberts municipals per infants, adolescents i famílies; Cessió d’ús temporal 

de sales del Centre d’informació i atenció per a joves; Serveis del Centre de 

Recursos i Associacions Juvenils (CRAJ); Serveis del Centre d’Allotjament 

Familiar Navas; Servei del projecte “Temps de barri, temps per a tu”. 2n. De 

l’àrea de Seguretat i Prevenció: Serveis de la Unitat Muntada, la Secció Canina i 

la Galeria de Tir de la Guàrdia Urbana; Cursos de formació policial i de seguretat 

realitzats per la Guàrdia Urbana, i Cursos de formació realitzats pel Servei de 

Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament. 3r: De l’àrea d’Ecologia, Urbanisme 

i Mobilitat: Serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a 

municipals i de prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus 

municipals; Activitats d’educació ambiental de l’Àrea de Medi Ambient i altres 

prestacions de serveis i cessions d’espais del sector de medi ambient, i Serveis 

culturals i lloguer d’espais del Pavelló Mies van der Rohe. 4t. De l’àrea de 

Recursos: Activitats culturals de cursos, seminaris i congressos prestades per 

l’Arxiu municipal contemporani, els arxius municipals dels districtes i els arxius 

centrals dels sectors, i pels serveis de reproducció i comunicació de documents, 

sense caràcter d’expedient administratiu, produïts per l’Ajuntament de Barcelona i 

prestats per l’Arxiu municipal contemporani, els arxius municipals dels Districtes 

i els arxius centrals dels sectors. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre de la 

regulació general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

13.- (01PPV2018) APROVAR les tarifes per a l’any 2018 i successius, del Sistema de 

transport públic individualitzat mitjançant bicicletes denominat Bicing; del Parc 

Zoològic de Barcelona; del Parc d’atraccions del Tibidabo; dels accessos a la zona 

monumental del Parc Güell; dels drets d’explotació de documentació sense 

caràcter administratiu de l’Arxiu municipal Contemporani de Barcelona, els 

arxius municipals de Districte i els arxius centrals dels Sectors, sense perjudici de 

la documentació d'origen públic regulada en l'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes per 

serveis generals; d’utilització dels llocs de venda i de l’expedició de títols 

habilitants dels llocs de venda del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del 

Mercat Central del Peix, i d’accés a la unitat alimentària de Mercabarna. 

PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre de la regulació general i dels preus 

públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

14.- (2017/633)  AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa 

per un import de 121.142,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 

indicats en aquest mateix document, a favor de la Secretaria General del Tesoro y 
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Política Financiera, amb NIF S2826011E, per a l'abonament de l'import pendent 

del 50% del cost de les notificacions personals derivades de l'aprovació de la 

Ponència de valors cadastrals dels béns immobles urbans del municipi de 

Barcelona. 

 

15.- (2016/1413)  ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de despesa per un 

import de 45.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, a favor de COOP57 SCCL, amb CIF F58396524, per a 

Conveni COOP57 creació fons municipal finançament, per no haver estat 

necessari restablir el fons durant aquesta anualitat. 

 

16.- (2017/120)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i Universitat Oberta de Catalunya, Stichting Free Knowledge Institute, OuiShare 

España SL i la Fundació Privada per la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.net 

(Barcola), per l’impuls d’un grup de treball compartit en matèria d’economies 

col·laboratives; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, per a la signatura del conveni; DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

17.- (1414/17)  APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, Estudis d’Hosteleria i Turisme CETT, SA (CETT) i la Fundació 

Gaspar Espuña-CETT de data 29 d’abril del 2015, per la creació d’una càtedra de 

turisme, hoteleria i gastronomia, per tal de fixar les línies de treball i l’aportació 

de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2017 en la quantitat de 55.000,00 euros; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 55.000,00 euros, amb càrrec a la 

partida corresponent del pressupost 2017 de la Gerència d’Empresa i Turisme; 

FACULTAR el Regidor d’Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a 

la signatura de l’esmentada addenda. 

 

18.- (2017/927)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Xarxa d'economia solidària de Catalunya, amb CIF G-63881031, per a la 

realització del Projecte “Impuls i articulació de l'economia social i solidària a 

Barcelona”, dirigit a consolidar les línies de treball i eines per a l’impuls i 

l’articulació de l’economia social i solidària a 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 206.316,00 euros, dividit en la quantitat de 156.693,26 euros del 

pressupost de la Direcció d’Economia Social i Solidària i Consum en concepte 

d’aportació econòmica, la quantitat de 24.542,66 euros del pressupost del 

Districte de Sant Andreu, dividit en 15.000,00 euros com a aportació econòmica i 

9.542,66 euros en espècie en concepte de gestió subministraments infraestructures 

i cessió d’espais i de 25.080,08 euros provinent de l’ICUB en concepte de cessió 

d’espais; 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 171.693,26 euros amb càrrec a les partides indicades, 

dividit en la quantitat de 126.204,63 euros amb càrrec al Pressupost de 2017 i 

45.488,63 euros amb càrrec al Pressupost de 2018, condicionat a l’existència de 
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crèdit adequat i suficient en aquest Pressupost; REQUERIR l’entitat beneficiària 

per tal que en un termini no superior a tres mesos, a comptar des de la finalització 

de l’activitat subvencionada, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts; 

FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i 

Consum, Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura del conveni. 

 

19.- (2017/935)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Associació Cultural Casa Orlandai, amb CIF G-64509987, per a la realització 

del Projecte “Seguim impulsant l'economia social i solidària al Districte de Sarrià-

Sant Gervasi”, dirigit a sensibilitzar a la població dels barris del districte sobre els 

diferents elements que conformen l’economia social i solidària, com les finances 

ètiques, el consum responsable, el cooperativisme, la transparència i qualitat 

democràtica i d’altres així com impulsar i acompanyar projectes d’economia 

social i solidària al territori, 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 35.280,00 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 

35.280,00 euros amb càrrec a la partida corresponent de la Gerència de Política 

Econòmica i Desenvolupament Local; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal 

que en un termini no superior a tres mesos, a comptar des de la finalització de 

l’activitat subvencionada, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts; 

FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i 

Consum, Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura del conveni. 

 

20.- (2013/443)  SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona, en el marc del conveni de 

col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en 

desenvolupament del protocol general del pla “Xarxa de Governs locals 2012-

2015”, aprovat per la Comissió de Govern en data 10 d’abril de 2013: - 

Reformulació del pressupost de l’actuació i aportació de la Diputació de 

Barcelona de l’actuació consistent en la intervenció en els Museus Palau Llió, 

Museu Verdaguer i Museu Etnològic prevista per un import de 13.838.203,00 

euros, i del que resta per executar un import de 36.207,33 euros, que no serà 

executat. - Pròrroga del termini de justificació de l’aportació de la Diputació de 

Barcelona per la intervenció del Dipòsit Rei Martí fins al 30 d’octubre de 2018. 

 

21.- (E.03.6010.17) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Buildingcenter SAU (CIF núm. A63106157), la finca situada al 

carrer Rossend Arús 36-38 i Noguera Pallaresa núm. 27, (identificada 

registralment com finca núm. 955 de Sants 5 del Registre de la Propietat núm. 14 

dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta 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 i de la Disposició addicional 

setena de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 

l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, en el seu punt 3; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 530.000,00 euros més 
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l’import de 111.300,00 euros corresponent a l’IVA, que fan un total de 

641.300,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 

641.300,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda pel Patronat; 

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

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

social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells 

gravàmens quin manteniment suposin una càrrega econòmica per a la Corporació 

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

 

22.- (E.05.6032.17) ACCEPTAR la renúncia formulada pel senyor Victor Rius Fenosa, en 

nom i representació de la senyora Carmen Fenosa Meseguer i resoldre, amb 

efectes d’1 d’agost de 2017, el dret d’arrendament respecte de l’habitatge 

identificat com a entitat 5 i situat als baixos E (abans baixos D) del passeig de la 

Bonanova núm. 98 (carrer Carrasco i Formiguera núm. 5-7), atorgat a la senyora 

Carmen Fenosa Meseguer, per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 9 de 

setembre de 2009. 

 

23.- (2017/01)  AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa, del contracte número 

16005747 que té per objecte l’arrendament de l’edifici carrer Valencia, 344-346, 

per un import de 7.643,68 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en 

aquest mateix document; i DISPOSAR-LA a favor Josel SLU, CIF B-08.236.127. 

 

24.- (3–174/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-174/2017 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents del compromís d’ingrés 

de la Generalitat de Catalunya derivat de la Addenda de 27 d’octubre de 2017 al 

“Contracte Programa 2016-2019”, per tal d’atendre despeses en matèria de serveis 

socials, programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per un import 

total de 4.094.699,90 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable 17111495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

25.- (3–176/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-176/2017 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’ingrés de la Unió 

Europea per a la realització del Projecte B-Mincome any 2017, per un import 

d'1.766.343,34 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

17112095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 

compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

26.- (3-177/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-177/2017 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents del compromís d’ingrés 

de la Generalitat de Catalunya derivat de la Addenda de 27 d’octubre de 2017 al 

“Contracte Programa 2016-2019”, per tal d’atendre despeses en matèria de serveis 

socials, programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per un import 

total de 361.230,67 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
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distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 17112195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

27.- (3–178/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-178/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 163.652,87 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. 17112091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

28.- (3–179/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-179/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 661.319,63 euros, per atendre despeses de 

varis projectes d’inversions del Pla de Barris, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 17112191; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

29.- (3–180/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-180/2017 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aportació de la 

Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al 4rt. trimestre de 2016 

i 1r. trimestre de 2017, per finançar varis projectes municipals en matèria de 

turisme, aprovats en Comissió de Govern, de 19 d’octubre de 2017, per un import 

total de 989.931,87 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable 17112295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

30.- (3–181/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-181/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 190.000,00 euros, per atendre despeses 

derivades de varis Convenis de col·laboració per la promoció de l’economia 

social i solidària de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17112291; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

31.- (3–182/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-182/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 3.350.000,00 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. 17112391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

32.- (3–184/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-184/2017 de modificacions de crèdit, 
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consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 1.816.737,76 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. 17112491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

33.- (3–185/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-185/2017 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents de diversos ingressos 

corresponents a la Subvenció del projecte ESA BIC per a atendre despeses de les 

empreses instal·lades a la incubadora ESA BIC, per un import total de 257.500,00 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17112395; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord 

a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

34.- (20140090)  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 20.2.4 del Plec de 

clàusules administratives particulars, la modificació del contracte número 

14002803 que té per objecte la gestió del Centre d’Urgències i Emergències 

Socials de Barcelona (CUESB), de conformitat amb les motivacions de l’informe 

emès per la Direcció del CUESB de 10 de novembre de 2017, consistent en les 

despeses derivades de l’atemptat que va tenir lloc a la Rambla el dia 17 d’agost de 

2017, per un import de 80.017,23 euros, IVA inclòs, que suposa un increment del 

0,94% respecte a l’adjudicació inicial més la pròrroga vigent. AMPLIAR 

l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 

80.017,23 euros,  IVA inclòs, a  favor de Progess, Projectes i Gestió de Serveis 

Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, amb càrrec als Pressupostos i Partida 

indicats en el document comptable. 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 3.637,15 euros, i COMPAREGUI 

per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del Departament 

de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (Pg de Sant Joan núm. 75 9è). 

 

35.- (20150515)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 

15003495 que té per objecte la gestió del servei d’acolliment residencial Masia 

Can Planas per a persones sense sostre i el foment de la inserció laboral de les 

persones en risc d’exclusió, ubicat al carrer de Selva del Camp s/núm. de 

Barcelona, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de 

desembre de 2019, adjudicat el 26 de novembre de 2015, 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
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contractes del sector públic, per un import de 2.067.653,78 euros, IVA inclòs. 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Progess, Projectes i Gestió de Serveis 

Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, la despesa de l’esmentat contracte per un 

import de 2.067.653,78 euros, IVA inclòs, amb càrrec als Pressupostos i Partida 

indicats en el document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient. 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). 

 

36.- (20170209 - Lot1) ADJUDICAR el contracte núm. 17004110, que té per objecte la gestió i 

l’administració de la residència municipal Francesc Layret (lot 1), incorporant 

mesures d’eficiència social a favor dels drets ciutadans i socials de les persones 

que executen els contractes o de les persones que en són destinatàries o usuàries., 

per un import de 3.107.246,24 euros, IVA inclòs, des de l’1 de gener de 2018 o 

altrament el que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins al 31 

de desembre de 2019, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a Sar Residencial y Asistencial, SAU, amb NIF núm. 

A79059085, 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: 

2.987.736,76 euros de pressupost net i 119.509,48  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. 

 

37.- (20170209 - Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 17004112, que té per objecte la gestió i 

administració de la residència municipal Parc del Guinardó (lot 2), incorporant 

mesures d’eficiència social, a favor dels drets ciutadans i socials de les persones 

que executen els contractes o de les persones que en son destinatàries o usuàries, 

per un import de 2.338.907,24 euros, IVA inclòs, des de l’1 de gener de 2018 o 

altrament el que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins al 31 

de desembre de 2019, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a Residència Tercera Edat l’Onada, SL, amb NIF núm. 

B43514504, 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: 

2.248.949,27 euros de pressupost net i 89.957,97 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 
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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. 

 

38.- (20170209 - Lot 3) ADJUDICAR el contracte núm. 17004113, que té per objecte la gestió i 

l’administració de la residència municipal Josep Miracle (lot 3) incorporant 

mesures d’eficiència social a favor dels drets ciutadans i socials de les persones 

que executen els contractes o de les persones que en són destinatàries o usuàries 

per un import de 2.605.876,56 euros, IVA inclòs, des de l’1 de gener de 2018 o 

altrament el que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins al 31 

de desembre de 2019, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a Accent Social, SL (per escissió parcial de Clece, SA a 

favor d’Accent Social SL), amb NIF núm. B66808213, 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: 2.505.650,54 euros de pressupost net i 

100.226,02 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. 

 

39.- (20170209)  ANUL·LAR part de l’autorització de la despesa aprovada per Decret de 

la Comissió de Govern, de 26 de juliol de 2017, per un import de 693.837,78 

euros, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en el document 

comptable, per satisfer les obligacions econòmiques derivades del contracte que té 

per objecte la gestió i l’administració de les residències municipals Francesc 

Layret (lot 1), Parc del Guinardó (lot 2) i Josep Miracle (lot 3), incorporant 

mesures d’eficiència social, a favor dels drets ciutadans i socials de les persones 

que executen els contractes o de les persones que en són destinatàries o usuàries, 

des de l’1 de gener de 2018 o altrament el que es fixi en la formalització del 

contracte, si és posterior, fins al 31 de desembre de 2019, corresponent a la baixa 

licitatòria, de conformitat amb les ofertes presentades per les adjudicatàries del 

contracte núm. 17004067: - LOT 1 (contracte núm. 17004110, Residència 

Francesc Layret): Sar Residencial y Asistencial, SAU, amb NIF núm. 

A79059085. - LOT 2 (contracte núm. 17004112, Residència i punt de 

dinamització gent gran Parc del Guinardó): Residència Tercera Edat l’Onada, SL, 

amb NIF núm. B43514504. - LOT 3 (contracte núm. 17004113 Residència, 

apartaments tutelats i àpats en companyia Josep Miracle): Accent Social, SL (per 

escissió parcial de Clece, SA a favor d’Accent Social SL), amb NIF núm. 

B66808213. 
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40.- (20170210 - Lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 17004050 que té per objecte la gestió del 

servei dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran adreçat a les persones grans 

que viuen en els habitatges a la ciutat de Barcelona, incorporant mesures 

d’eficiència social a favor dels drets laborals de les persones treballadores que 

executen els contractes (LOT 1: Barceloneta i Via Favència II), per un import de 

899.400,58 euros, IVA inclòs, des de l’1 de gener de 2018 o altrament el que es 

fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins el 31 de desembre de 

2019, 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: 817.636,90 euros de 

pressupost net i 81.763,68 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%. 

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. 

 

41.- (20170210 - Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 17004051, que té per objecte la gestió 

del servei dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran adreçat a les persones 

grans que viuen en els habitatges a la ciutat de Barcelona, incorporant mesures 

d’eficiència social a favor dels drets laborals de les persones treballadores que 

executen els contractes (LOT 2: Marina, Via Favència I i Cibeles), per un import 

de 813.337,34 euros, IVA inclòs, des de l’1 de gener de 2018 o altrament el que 

es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins el 31 de desembre de 

2019, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l’expedient a OHL Servicios-Ingesan, SAU y Asociación Edad Dorada 

Mensajeros de la Paz, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de Mayo 

(UTE Acció Social 3) amb NIF núm. U67108118, 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: 739.397,58 euros de pressupost net i 73.939,76 euros en 

concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%. 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. 
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42.- (20170210 - Lot3) ADJUDICAR el contracte núm. 17004054, que té per objecte la gestió 

del servei dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran adreçat a les persones 

grans que viuen en els habitatges a la ciutat de Barcelona, incorporant mesures 

d’eficiència social a favor dels drets laborals de les persones treballadores que 

executen els contractes (LOT 3: Joan Torras, Reina Amàlia I i Reina Amàlia II), 

per un import de 988.594,38 euros, import exempt d’IVA, des de l’1 de gener de 

2018 o altrament el que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, 

fins al 31 de desembre de 2019, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient a ABD Associació Benestar i 

Desenvolupament, amb NIF núm. G59435180, 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 988.594,38 euros, import exempt 

d’IVA, 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 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. 

 

43.- (20170210 - Lot4) ADJUDICAR el contracte núm. 17004057, que té per objecte la gestió 

del servei dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran adreçat a les persones 

grans que viuen en els habitatges a la ciutat de Barcelona, incorporant mesures 

d’eficiència social a favor dels drets laborals de les persones treballadores que 

executen els contractes (LOT 4: Bronze-Coure, Urrutia i Quatre Camins), per un 

import de 950.496,94 euros, IVA inclòs, des de l’1 de gener de 2018 o altrament 

el que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins el 31 de 

desembre de 2019, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a Accent Social, SL (per escissió parcial de Clece, SA a 

favor d’Accent Social SL), amb NIF núm. B66808213, 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: 864.088,12 euros de pressupost net i 

86.408,82 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%. 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. 

 

44.- (20170210)  ANUL·LAR part de l’autorització de la despesa aprovada per Decret de 

la Comissió de Govern, de 26 de juliol de 2017, per un import de 436.057,70 

euros, amb càrrec al Pressupostos i Partida indicats en el document comptable, per 
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satisfer les obligacions econòmiques derivades del contracte que té per objecte la 

gestió del servei dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran adreçat a les 

persones grans que viuen en els habitatges a la ciutat de Barcelona, incorporant 

mesures d’eficiència social a favor dels drets laborals de les persones 

treballadores que executen els contractes (LOT 1: Barceloneta i Via Favència II, 

LOT 2: Marina, Via Favència I i Cibeles, LOT 3: Joan Torras, Reina Amàlia I i 

Reina Amàlia II i LOT 4: Bronze-Coure, Urrutia i Quatre Camins), corresponent a 

la baixa licitatòria, de conformitat amb les ofertes presentades per les 

adjudicatàries del contracte núm. 17004044: - LOT 1 (contracte núm. 17004050): 

Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A79022299. - LOT 2 

(contracte núm. 17004051): OHL Servicios-Ingesan, SAU y Asociación Edad 

Dorada Mensajeros de la Paz, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 

de Mayo (UTE Acció Social 3) amb NIF núm. U67108118. - LOT 3 (contracte 

núm. 17004054): ABD Associació Benestar i Desenvolupament, amb NIF núm. 

G59435180. - LOT 4 (contracte núm. 17004057): Accent Social, SL (per escissió 

parcial de Clece, SA a favor d’Accent Social SL), amb NIF núm. B66808213. 

 

45.- (20170215)  ADJUDICAR el contracte núm. 17004040, que té per objecte la gestió de 

l’equipament d’apartaments tutelats per a gent gran Pau Casals i els àpats en 

companyia, incorporant mesures d’eficiència social, a favor dels drets ciutadans i 

socials de les persones que executen els contractes o de les persones que en son 

destinatàries o usuàries, durant els anys 2018 i 2019, per un import de 685.315,99 

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

continguda en l’expedient a OHL Servicios-Ingesan, SAU y Asociación Edad 

Dorada Mensajeros de la Paz, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 

de Mayo (UTE Pau Casals II), amb NIF núm. U67108159, 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: 658.957,68 euros de pressupost net i 

26.358,31 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. 

 

46.- (20170215)  ANUL·LAR part de l’autorització de la despesa aprovada per Acord de 

la Comissió de Govern, de 26 de juliol de 2017, per un import de 60.322,13 euros, 

amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en el document comptable, per 

satisfer les obligacions econòmiques derivades del contracte que té per objecte la 

gestió de l’equipament d’apartaments tutelats per a gent gran Pau Casals i els 

àpats en companyia, incorporant mesures d’eficiència social, a favor dels drets 

ciutadans i socials de les persones que executen els contractes o de les persones 

que en son destinatàries o usuàries, durant els anys 2018 i 2019, corresponent a la 

baixa, de conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatària del contracte a 
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OHL Servicios-Ingesan, SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, 

Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de Mayo (UTE Pau Casals II), 

amb NIF núm. U67108159. 

 

47.- (20170281)  ADJUDICAR el contracte núm. 17004077 que té per objecte la gestió de 

l’equipament integral Horta: servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment 

residencial nocturn d’atencions bàsiques per a persones sense llar per a la seva 

inserció social amb la inclusió de mesures d’eficiència social, ubicat al carrer del 

Camí de l’Església núm. 1-3 de Barcelona, durant el termini comprès entre l’1 de 

gener de 2018 o del següent al de la formalització del contracte si és posterior i 

fins al 31 de desembre de 2019, per un import de 3.605.397,14 euros, exempt 

d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració continguda en l’expedient a 

Creu Roja Espanyola, amb NIF núm. Q2866001G, en ser l’única oferta 

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

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

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

amb els preus següents: Preu del servei del centre de dia i del centre residencial 

(servei d’allotjament nocturn i atenció socioeducativa i sanitari): 2.272.175,37 

euros, exempt d’IVA. Preu unitari del servei d’alimentació al migdia: 11,5520 

euros, exempt d’IVA. Preu unitari del servei d’higiene diürn (dutxa i rober): 

12,4505 euros, exempt d’IVA. Preu unitari del servei de manutenció i higiene 

nocturna i matinal del servei d’allotjament nocturn: 8,8367 euros, exempt d’IVA. 

REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini 

màxim de 5 dies, 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. 

 

48.- (20170281)  ALLIBERAR la quantitat de 850.812,30 euros de l’autorització de la 

despesa aprovada per Decret de la Comissió de Govern, de 26 de juliol de 2017, 

per un import de 4.456.209,44 euros, per satisfer les obligacions econòmiques 

derivades del contracte que té per objecte la gestió de l’equipament integral Horta: 

servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment residencial nocturn d’atencions 

bàsiques per a persones sense llar per a la seva inserció social amb la inclusió de 

mesures d’eficiència social, ubicat al carrer del Camí de l’Església núm. 1-3 de 

Barcelona corresponent a la baixa licitatòria i a l’import previst de l’IVA del 

servei, de conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatària de l’esmentat 

contracte, Creu Roja Espanyola, amb NIF núm. Q2866001G, entitat exempta 

d’IVA. 

 

49.- (20170282)  APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 17005067, que 

té per objecte la contractació de 21 places d’acolliment temporal a l’equipament 

residencial Maria Feixa, durant el termini comprès entre l’1 de novembre de 2017 

o del següent al de la formalització del contracte si és posterior i fins al 31 de 

desembre de 2019, a la vista de l’informe emès pel Departament d’Atenció a 

Persones Vulnerables de 29 de setembre de 2017, el qual justifica la idoneïtat i la 
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necessitat del contracte, per un import d'1.406.022,47 euros, exempt d’IVA, de 

conformitat amb l’article 170.d) 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 (TRLCSP). DECLARAR la impossibilitat de promoure la concurrència en 

l’oferta, de conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP, segons es justifica a 

l’informe justificatiu abans esmentat. AUTORITZAR la despesa d’aquest 

contracte per un import d'1.406.022,47 euros, exempt d’IVA. ADJUDICAR 

l’esmentat contracte  per un import d'1.406.022,47 euros, exempt d’IVA, a 

Fundació APIP-ACAM, amb NIF núm. G65529661, sotmès a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior 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 

70.301,12 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. 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-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

50.- (20170524)  APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 17006085, que 

té per objecte la contractació de 152 places d’acolliment residencial temporal i 

tractament social al Centre Residencial d’Inserció Creu dels Molers, durant el 

termini comprès entre l’1 de gener de 2018 o del següent al de la formalització del 

contracte si és posterior i fins al 31 de desembre de 2020, a la vista de l’informe 

emès pel Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, de 10 de novembre de 

2017, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte, per un import de 

3.957.202,04 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb l’article 170.d) 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 (TRLCSP). DECLARAR la impossibilitat de 

promoure la concurrència en l’oferta, de conformitat amb l’article 170.d) del 

TRLCSP, segons es justifica a l’informe justificatiu abans esmentat. 

AUTORITZAR la despesa d’aquest contracte per un import de 3.957.202,04 

euros, exempt d’IVA. ADJUDICAR l’esmentat contracte  per un import de 

3.957.202,04 euros, exempt d’IVA, a Sant Joan de Déu, Serveis Socials, amb NIF 

núm. R5800637J, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

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 

197.860,10 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. 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. 
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DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

51.- (20170525)  APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 17006087, que 

té per objecte la contractació de 152 places diàries de menjador social nocturn al 

menjador social “La Terrasseta”, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 

2018 o del següent al de la formalització del contracte si és posterior i fins al 31 

de desembre de 2019, a la vista de l’informe emès pel Departament d’Atenció a 

Persones Vulnerables, de 17 de novembre de 2017, el qual justifica la idoneïtat i 

la necessitat del contracte, per un import de 606.507,36 euros, exempt d’IVA, de 

conformitat amb l’article 170.d) 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 (TRLCSP). DECLARAR la impossibilitat de promoure la concurrència en 

l’oferta, de conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP, segons es justifica a 

l’informe justificatiu abans esmentat. AUTORITZAR la despesa d’aquest 

contracte per un import de 606.507,36 euros, exempt d’IVA. ADJUDICAR 

l’esmentat contracte  per un import de 606.507,36 euros, exempt d’IVA, a 

l’Associació Rauxa, amb NIF núm. G58858416, condicionat a l’existència de 

crèdit adequat i suficient. 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 30.325,37 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. 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-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

52.- (20170410)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Pere Tarrés, amb NIF núm. R5800395E, per a l’execució del projecte “Suport a la 

participació a activitats d’educació en el lleure per infants i adolescents” 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 39.430,57 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, a favor de la Fundació Pere Tarrés, amb NIF núm. 

R5800395E, la despesa de 39.430,57 euros a càrrec de la partida 0201 48903 

23213 del pressupost de 2017, equivalent al 79,85% del cost total del projecte, 

que és de 49.380,57 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 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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53.- (20170415)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Congregació 

Serventes de la Passió, amb NIF núm. R0800086A, per a l’execució del projecte 

“Acompanyament i suport de l’empoderament i l’autonomia de les dones en el 

seu procés maternal” 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 a l’informe que consta 

a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de la Congregació Serventes 

de la Passió, amb NIF núm. R0800086A, la despesa de 40.000,00 euros a càrrec 

de la partida 0201 48903 23142 del pressupost de 2017, equivalent al 41,58% del 

cost total del projecte, que és de 96.205,25 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 la Ima. Sra. Laia Ortiz 

Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i 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. 

 

54.- (20170423)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Unió 

General de Treballadors de Catalunya, amb NIF núm. G-08496622, per a 

l’execució del projecte “Eines per a la lluita contra l’exclusió i les desigualtats” 

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 a l’informe que consta a l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de la Unió General de Treballadors de 

Catalunya, amb NIF núm. G-08496622, la despesa de 30.500,00 euros a càrrec de 

la partida 0201 23034 48903 del pressupost de 2017, equivalent al 49,59% 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 Castellví, Segona Tinent d’Alcaldia 

i 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. 

 

55.- (20170425)  APROVAR les bases específiques de convocatòria corresponent als 

“Premis BCNVisualSound 2018”, CONVOCAR els “Premis BCNVisualSound 

2018”, de conformitat amb les bases generals reguladores dels “Premis 

BCNVisualSound”, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 

dia 5 de juliol de 2016. AUTORITZAR la despesa de 8.300,00 euros, que anirà 

amb càrrec a la partida 0201 481.01 232.21 del pressupost de l'any 2018, 

condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la 

disposició i lliurament d'aquest Premi, i amb el següent desglossament: - Premi 

jurat a la millor obra presentada a la categoria de documental, dotat amb 1300,00 

euros. - Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de documental, 

dotat amb 450,00 euros. - Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria de 
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ficció, dotat amb 1300,00 euros. - Premi públic a la millor obra presentada a la 

categoria de ficció, dotat amb 450,00 euros. - Premi jurat a la millor obra 

presentada a la categoria de videoclip, dotat amb 1300,00 euros. - Premi públic a 

la millor obra presentada a la categoria de videoclip, dotat amb 450,00 euros. - 

Premi jurat a la millor obra presentada al concurs 2 minuts en 1 dia, dotat amb 

1300,00 euros. - Premi públic a la millor obra presentada al concurs 2 minuts en 1 

dia dotat amb 450,00 euros. - Premi especial “MAX 20” a la millor de les obres 

presentades realitzada per un jove menor de 20 anys, dotat amb 1300,00 euros. 

ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les bases específiques de 

convocatòria corresponent als Premis BCNVisualSound 2018” mitjançant la 

inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

ESTABLIR com a termini de presentació de les obres les dates que consten a les 

bases específiques. 

 

56.- (20170459)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 

Cívica la Nau, amb NIF núm. G61677597, per a l’execució del projecte “Banc de 

productes no alimentaris” 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 41.000,00 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, a favor de 

l’Associació Cívica la Nau, amb NIF núm. G61677597, la despesa de 41.000,00 

euros a càrrec del pressupost de 2017, equivalent al 50% del cost total del 

projecte, que és de 82.000,00 euros. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que 

en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 30 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 Castellví,  Segona 

Tinenta d’Alcaldia i 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. 

 

57.- (20170462)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació 

Canpedró amb NIF núm. G-60739984, per a l’execució del projecte “Un plat per 

avui, un servei pel demà” 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 53.000,00 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, a favor de la 

Fundació Canpedró, amb NIF núm. G-60739984, la despesa de 53.000 euros a 

càrrec de la partida 0201 23144 48903 del pressupost de 2017, equivalent al 

74,32% 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 Castellví, Segona Tinenta 

d’Alcaldia i 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. 
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58.- (20170504)  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 2017 del Departament de 

Salut, import total equivalent al 60% del cost total del projecte (100.000 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. 

 

59.- (20170541)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Aigües de 

Barcelona, Empresa Metropolitana de gestió del cicle integral de l’aigua, SA, amb 

NIF A-66098435, en l’àmbit de la pobresa energètica, amb una vigència d’un any 

des de la seva signatura. 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. 

 

60.- (20170543)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa 

Aqualogy Solutions, SAU, amb NIF A-08018954X, en l’àmbit de la pobresa 

energètica, amb una vigència d’un any des de la seva signatura. 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. 

 

61.- (20170547)  RATIFICAR la modificació del conveni de col·laboració, de 18 de 

setembre de 2006, entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 

Servei Català de la Salut i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb 

l’objecte de desenvolupar el pla director d’infraestructures de l’Hospital del Mar. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

62.- (1305/2017)  APROVAR, de conformitat amb els articles 9.1.j) i 59 de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, les Cartes de Serveis següents: Carta de Serveis de Barcelona Activa i 

Carta de Serveis de Mercabarna; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la 

Província, a la Gaseta Municipal i al Portal de transparència de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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63.- (1306/2017)  APROVAR, de conformitat amb els articles 9.1.j), 59 i 6.b) de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, la modificació de les Cartes de Serveis següents: Carta de Serveis de 

Drets Socials i Carta de Serveis de Presidència i Economia, aprovades per acord 

de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016, d’acord amb els informes 

que consten a l’expedient; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província, a 

la Gaseta Municipal i al Portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

64.- (1100/2017)  DESESTIMAR les al·legacions formulades durant el període d’exposició 

pública del Decret que regula el procediment d’emissió del document de veïnatge 

de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per acord de la Comissió de 

Govern de 14 de setembre de 2017, d’acord amb els informes que obren a 

l’expedient i es donen per reproduïts a efectes de motivació; APROVAR 

definitivament el Decret que regula el procediment d’emissió del document de 

veïnatge de l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

65.- (1359/17)  APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Institut Català de les Dones en matèria de Serveis d’Informació i 

Atenció a les Dones (SIAD) o Punts d’Informació i Atenció de Dones (PIAD) a 

Barcelona, per la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la 

realització de polítiques d’igualtat de gènere. FACULTAR la Ima. Sra. Laura 

Pérez Castaño, Regidora de Feminismes, LGTBI i Relacions Internacionals de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol 

altre document que se’n derivi. 

 

66.- (18000144)  APROVAR les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per 

a l’arranjament i adequació de locals destinats a centre de culte d’entitats 

religioses durant l’any 2017-2018, a la ciutat de Barcelona; SOTMETRE-LES a 

informació pública, 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 

l’article 30.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, durant un termini de 20 dies hàbils, a 

comptar de l’endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona; TENIR-LES per aprovades definitivament, sempre que 

no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació pública; 

APROVAR i CONVOCAR, condicionat a l’aprovació definitiva de les 

esmentades Bases, la convocatòria específica per a la presentació de sol·licituds 

de subvencions per a l’arranjament i adequació de locals destinats a centre de 

culte d’entitats religioses durant l’any 2017-2018, a la ciutat de Barcelona; 

ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a iniciar el 

dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona; AUTORITZAR la despesa per un import de 150.000 

euros, consignats a la partida 0801-78016-15131 del pressupost de l’any 2018 i 

sempre condicionat a l’existència de crèdit suficient de l’esmentat any; 

PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler 

d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 
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67.- (0005/2017)  MODIFICAR l’acord marc amb núm. de contracte 16004383 que té per 

objecte la gestió dels tràmits de mediació en relació a la provisió d’establiments 

d’allotjament de la ciutat de Barcelona i rodalies per cobrir les necessitats 

d’acolliment urgent i no ajornable de persones o famílies en risc d’exclusió social 

i vulnerabilitat en el sentit d’ampliar la previsió de despesa indicada al plec 

respecte a l’Institut Municipal de Serveis Socials per l’increment de les necessitats 

del servei objecte del present Acord Marc, en virtut del que preveu l’article 106 

del TRLCSP i per les causes previstes a la clàusula 20 del Plec de clàusules 

administratives particulars, en atenció a les raons indicades a l'informe emès per 

l’Institut Municipal de Serveis Socials de 27 d’octubre de 2017 i amb la 

conformitat del contractista, Snow Travel, SA amb NIF A58734872, segons 

compareixença de 9 de novembre de 2017. REQUERIR l’empresa adjudicatària 

perquè, en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació del present acord 

comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de 

la Gerència de Recursos per formalitzar la modificació. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

68.- (189/2017)  ADJUDICAR el contracte núm. 17003877, que té per objecte la 

contractació dels serveis de gestió, dinamització i coordinació de l’Espai Jove 

Casa Sagnier i Punt d’Informació Juvenil, per un import de 950.091,12 euros, 

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

en l'expedient a Trànsit Projectes, SL amb NIF B59489351, 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 amb el següent desglossament: import adjudicació 863.719,20 euros; 

tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 86.371,92 euros. 

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 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 compte d'aquesta resolució a la Comissió 

de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

69.- (189/2017)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

17003877 que té per objecte els serveis de gestió, dinamització i coordinació de 

l’Espai Jove Casa Sagnier i Punt d'Informació Juvenil per un import de 44.300,08 

euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 

document. El motiu de l’anul·lació és la baixa en la licitació. 

 

70.- (40001/2015) PRORROGAR de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018 el 

conveni que té per objecte la gestió cívica del Centre Cívic Casa Orlandai del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat el 17 de desembre de 2014 a 

l’Associació Cultural Casa Orlandai, amb NIF B64509987. AUTORITZAR la 

despesa per un import de 221.621,00 euros amb càrrec al pressupost de l’exercici 

2018 amb càrrec a la posició pressupostària indicada en aquest mateix document, 
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condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el l’esmentat 

pressupost; i DISPOSAR-LA a favor de l’Associació Cultural Casa Orlandai amb  

NIF B64509987. FACULTAR el Gerent del Districte per a la formalització de la 

pròrroga del conveni. 

 

Districte de Nou Barris 

 

71.- (15SJ0003)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre l'Ajuntament de 

Barcelona, Districte de Nou Barris i l'Associació Juvenil sociocultural Roket 

Project, NIF G63240048, per les activitats de l'equipament municipal Casal de 

Joves de Roquetes, ubicat al carrer Romaní, 6 (Vidal i Guasch, 16) de Barcelona, 

pel període de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018, que instrumenta 

l'atorgament d'una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, per un import de 87.608,00 euros, equivalent al 98,32% del cost total 

del projecte (89.108,00 euros), d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la 

Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari 

el 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR i DISPOSAR l'import de 87.608,00 

euros a càrrec de la partida 489.03 232.12 06.08 del pressupost per l'any 2018, 

condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida 

pressupostària per a l'esmentat exercici, a favor de l'Associació Juvenil 

sociocultural Roket Project, NIF G63240048, per subvencionar l'execució del 

projecte esmentat. REQUERIR  l'entitat 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. FACULTAR per a la seva signatura la regidora del Districte de Nou 

Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid. 

 

72.- (15SJ0004)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre l'Ajuntament de 

Barcelona, Districte de Nou Barris i l'Associació Juvenil socio-cultural 

Prosperitat, NIF G60336559, per les activitats de l'equipament municipal Casal de 

Joves Prosperitat, ubicat al passeig Valldaura, 217-289 (avinguda Rio de Janeiro) 

de Barcelona, pel període de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018, que 

instrumenta l'atorgament d'una subvenció, mitjançant concessió directa i amb 

caràcter excepcional, per un import de 87.608,00 euros, equivalent al 80,38% del 

cost total del projecte (108.995,87 euros), d'acord amb allò previst en l'article 6.2 

de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell 

Plenari el 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR i DISPOSAR l'import de 

87.608,00 euros a càrrec de la partida 489.03 232.12 06.08 del pressupost per 

l'any 2018, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la 

corresponent partida pressupostària per a l'esmentat exercici, a favor de 

l'Associació Juvenil socio-cultural Prosperitat, NIF G60336559, per subvencionar 

l'execució del projecte esmentat. REQUERIR l'entitat 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. FACULTAR per a la seva signatura la regidora del 

Districte de Nou Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid. 

 

73.- (15SJ0007)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre l’Ajuntament de 

Barcelona, Districte de Nou Barris i la Prosperitat Cultura en Acció, 2, NIF 
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G64781123, per les activitats esportives de l'equipament municipal Poliesportiu 

Valldaura, ubicat al carrer Baltasar Gracian, 9-15 de Barcelona, pel període de l’1 

de gener fins al 30 d’abril de 2018, que instrumenta l’atorgament d’una 

subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, per un import 

de 9.878,67 euros, equivalent al 37,18% del cost total del projecte (26.568,67 

euros), d’acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General 

Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 

2010. AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 9.878,67 euros a càrrec de la 

partida 489.03 341.12 06.08 del pressupost per l’any 2018, condicionat a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida pressupostària 

per a l’esmentat exercici, a favor de la Prosperitat Cultura en Acció, 2, NIF 

G64781123, per subvencionar l’execució del projecte esmentat. REQUERIR a 

l’entitat 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 en 

els termes fixats al conveni. FACULTAR per a la seva signatura, la regidora del 

Districte de Nou Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

74.- (09-CONV-542.1/17) APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració entre la secció de 

diplomàcia pública de l’Ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Espanya i 

Andorra i l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu i el Consorci de 

Biblioteques de Barcelona, per a la implantació del programa dels American 

Space a la Biblioteca Can Fabra – Ignasi Iglésias per un termini de dos anys, 

finalitzant la seva vigència el 31 de desembre de 2019; FACULTAR la regidora 

del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentada addenda al conveni, 

així com la de tots aquells documents que se’n derivin; DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

Districte de Sant Martí 

 

75.- (20151003)  PRORROGAR de l'1 de gener al 31 de desembre de 2018 la durada del 

contracte número 14C00020 que té per objecte la gestió i explotació del Centre 

Cívic Besòs, del Casal Infantil El Vaixell i del Punt d'Informació Jove, a Tasca 

Serveis d'Animació, SL, amb núm. de NIF B59533190. Aquesta pròrroga es 

realitza a l'empara del que estableix la clàusula 4 del plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen el contracte. AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa per un import de 310.400,00 euros 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. 

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 de Sant Martí. 

 

76.- (20174000)  PRORROGAR de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018, el conveni de 

gestió cívica del Casal de barri Besos (16S14591) a favor de l’Associació Enxarxa 

amb núm. NIF G65217093 a l’empara del que s’estableix a la clàusula 3 de 

l’esmentat conveni. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import 
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35.000,00 euros a l’Associació Enxarxa, NIF G65217093 en concepte de 

subvenció prevista a la Base Quarta de les Bases reguladores de l’adjudicació de 

la gestió cívica, que anirà a càrrec a la partida 48903 92416 0610 del pressupost 

de l’any 2018, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost corresponent, atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà 

l’exercici següent a la seva formalització. REQUERIR l’entitat gestora per tal 

que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per 

la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni. 

 

77.- (20181001)  ADJUDICAR el contracte núm. 17003851, que té per objecte Gestió 

Equipaments Infància (Lot 1: Casals Infantils) per un import de 584.474,48 euros, 

exempt d'IVA, de conformitat amb les propostes de valoració i classificació 

contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en ser 

considerada l’oferta més avantatjosa a: Lot 1 (Casals Infantils) amb codi de 

contracte 17005714 a Fundació Pere Tarrés, NIF R5800395E, per un import de 

584.474,48 euros (exempt d’IVA); sotmès a la condició suspensiva d'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució 

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

a favor de la Fundació Pere Tarrés 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. 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 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. 

  

78.- (20181001)  ADJUDICAR el contracte núm. 17003851, que té per objecte Gestió 

Equipaments Infància (Lot 2: Ludoteques) per un import de 789.216,69 euros, 

IVA inclòs, de conformitat amb les propostes de valoració i classificació 

contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en ser 

considerada l’oferta més avantatjosa a: Lot 2 (Ludoteques) amb codi de contracte 

17005715 a Sport Partnership CET 10 SL, NIF B60704939, per un import de 

789.216,69 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 

717.469,72 euros amb tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 

71.746,97 euros; sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva formalització. DISPOSAR a favor 

de Sport Partnership CET 10 SL 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. FIXAR en 35.873,49 euros l'import de la garantia definitiva del 

contracte núm. 17005715 - Lot 2, 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 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. 
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79.- (20181001)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

17003851 que té per objecte Serveis gestió equipaments infància Districte de Sant 

Martí per un import de 235.168,83 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 

indicades en aquest mateix document, amb motiu de la baixa per l'adjudicació del 

contracte. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

80.- (20170149)  REAJUSTAR la distribució pressupostària del contracte al seu termini 

d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 140.796,19 euros de l’anualitat 

de 2017 a l’anualitat de 2018, amb càrrec als pressupostos i partides indicades en 

aquest mateix document; ADJUDICAR el contracte núm. 17001201, que té per 

objecte les Obres de millora de les galeries 22@ - Fase 4 (2017-2018) i el foment 

de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, 

per un import de 615.731,48 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l'expedient a UTE Voracys-Imesapi 

Galeries 22@ amb NIF U67086744, 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 pressupost posterior a l'actual; DISPOSAR a 

favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 

desglossament: import adjudicació 508.868,99 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 106.862,49 euros; REQUERIR l'adjudicatari per tal 

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

de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del 

Departament d’administració de la Gerència d’Ecologia Urbana; DESIGNAR 

com a responsable del contracte a la Sra. Carolina Puig Gimeno, Tècnica del 

Departament de Coordinació d’Obres i Espai Públic; ANUL·LAR part de 

l'autorització de despesa de l’esmentat contracte per un import de 174.681,21 

euros amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest mateix document, 

per motiu de la baixa licitatòria. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

81.- (20170229)  REAJUSTAR les anualitats del contracte número 17001791 que té per 

objecte els serveis especialitzats i de manteniment, reparació, adaptació i 

supervisió d'instal·lacions del Centre de Gestió de Mobilitat Urbana de la ciutat de 

Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, per un import de 

144.403,77 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 

mateix document, en el sentit de d’ampliar la consignació corresponent a l’any 

2018 en 92.257,97 euros i la de l’any 2019 en 52.145,80 euros; ADJUDICAR 

l’esmentat contracte, per un import de 625.749,70 euros, IVA inclòs, de 

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

a la UTE Etra Bonal, SA – Electronic Trafic, SA (UTE CGMU Manteniment) 

NIF U67107086, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 

avantatjosa amb una baixa del 2,5%, 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 



 

Ref:CG 43/17 

v.  4- 12- 2017 

 10: 30 

41 

partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: import adjudicació 517.148,51 euros; tipus impositiu del 

21% d'IVA, i import de l'IVA de 108.601,19 euros; 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 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; DESIGNAR com a 

responsable del contracte al Sr. Roberto Ríos de Dios, tècnic del Dept. de Gestió 

de la Mobilitat; ANUL·LAR part de l'autorització de despesa d’aquest contracte 

per un import de 16.044,87 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 

indicades en aquest mateix document, per motiu de la baixa licitatòria; DONAR-

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

 

82.- (20170230)  REAJUSTAR la distribució pressupostària del contracte núm. 17001390, 

que té per objecte els Serveis d’operació del Centre de Gestió de Mobilitat Urbana 

de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, al seu 

termini d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 141.457,71 euros de 

l’anualitat 2017 a l'anualitat del 2018 per un import de 91.229,98 euros, i a 

l’anualitat del 2019 per import de 50.227,73 euros, amb càrrec al Pressupostos i 

Partides indicades en aquest mateix document; ADJUDICAR l’esmentat 

contracte, per un import de 602.732,87 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a UTE Etra Bonal, 

SA-Electrònic Tràfic, SA (UTE CGMU Operació), amb NIF U67107052, amb 

una baixa sobre el preu de sortida del 2%, 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 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 aquest mateix document amb el següent 

desglossament: import adjudicació 498.126,34 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 104.606,53 euros; 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 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; DESIGNAR com a 

responsable del contracte al Sr. Roberto Ríos de Dios, tècnic del Dept. de Gestió 

de la Mobilitat; ANUL·LAR part de l'autorització de despesa de l’esmentat 

contracte, per un import de 12.300,67 euros corresponent a la baixa sobre el preu 

de licitació presentada per la UTE Etra Bonal, SA-Electrònic Tràfic, SA (UTE 

CGMU Operació), a qui es proposa com adjudicatària, amb càrrec als 

Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document; DONAR-NE 

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

 

83.- (20170336)  ENCARREGAR a la Fundació Mies van der Rohe les tasques a realitzar 

per portar a terme inversions de millora en el Pavelló Mies van der Rohe, amb 

subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes 

que s’aproven; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

206.568,55 euros amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix 
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document, a favor de la Fundació Mies van der Rohe, amb NIF G59125369, per 

fer front a les despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió; PUBLICAR aquest 

encàrrec al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

84.- (20170705)  ATORGAR una subvenció extraordinària a la Federació d'Associació de 

Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), amb NIF G08508186, mitjançant concessió 

directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2c) 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 de l’Ajuntament de Barcelona 

aprovada pel Consell Plenari 17 de desembre de 2010, per col·laborar en la gestió 

de l’assessorament veïnal en els processos d’implicació ciutadana en les 

transformacions urbanes per al anys 2017 i 2018, per un import total de 98.000,00 

euros, equivalent al 95%  del cost total previst del projecte (103.000,00 euros); 

DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que 

concorre en el projecte; APROVAR el conveni on s’articula aquesta subvenció de 

conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de 

l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 

institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR la 

Quarta Tinenta d’Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per import de 98.000,00 euros 

a favor de la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), 

amb NIF G08508186, per fer front a l’esmentat Conveni; APLICAR, amb càrrec 

a la partida indicada en aquest mateix document, l’import de 49.000,00 euros al 

Pressupost de l’any 2017 i 49.000,00 euros al Pressupost de l’any 2018 de la 

Gerència d’Ecologia Urbana. La consignació de l’exercici 2018 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; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu 

dels fons rebuts d'acord amb el pacte vuitè del Conveni i de conformitat amb  la 

normativa vigent. 

 

85.- (2017 SD 0391 CO) APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la societat 

Villarroel 235, SA, la Comissió de Veïns Pro Illa Verda i el Sr. Jesús Bolinaga 

Dubà, la Sra. Pilar Riberayga Cebrián, el Sr. Viriato García Martínez, la Sra. 

Maria de la Soledad Bolós Mon, la Sra. Maria Teresa Mon Gómez, la Sra. Maria 

de la Consolación Crehuet Pujol i la Sra. Sofía Berlanga Font que conté els acords 

de les parts en relació amb l’àmbit delimitat pels carrers Londres, Villarroel, Paris 

i Comte d’Urgell. FACULTAR en la Segona Tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Laia 

Ortiz i Castellví, la signatura del present conveni. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

86.- (17obo65)  APROVAR definitivament el “Projecte executiu d’urbanització del 

Polígon d’Actuació Urbanística del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana 

de l’entorn dels Jardins de Màlaga” al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, 

d’iniciativa públicoprivada, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 5 de 

juliol de 2017, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 

dona per reproduït, amb un import de  311.975,93 euros, més el 21% de l’impost 

del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret 
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Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament; 

NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; i ENCARREGAR a 

BAGURSA la gestió de l’actuació. 

 

87.- (17obo69)  APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització del Sector 14 de la 

MPGM del Barri de la Marina de la Zona Franca” al Districte de Sants-Montjuïc, 

a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 20 

d’octubre de 2017, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes 

es dona per reproduït, amb un import total de 810.254,66 euros, PEC, més el 21% 

de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit projecte, durant un termini 

d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació de la 

província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents. 

 

88.- (3BD 2016/0029) APROVAR el conveni específic de cessió d’us d’instal·lacions i servitud 

de pas sobre terrenys a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal,  de 

línies de Baixa Tensió relatiu al Projecte executiu de la reurbanització de l’eix 

conformat pels carrers de Sant Frederic, Casteràs i Càceres 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-Montjuïc de Barcelona; FACULTAR el Gerent del Districte de 

Sants-Montjuïc per a formalitzar el conveni; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 

d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

89.- (15GU20/01)  REFUSAR el full d’apreuament particular, presentat per la senyora 

Mercè Burés Fàbregas, en data 17 de novembre de 2017, per un import 

d'1.951.791,37 euros, inclòs el 5% de premi d’afecció, pel que fa al preu just per 

l’expropiació parcial de la finca núm. 15-15*LB del carrer Burgos, qualificada de 

zona subjecte a ordenació volumètrica específica (clau 18) i xarxa viària bàsica 

(clau 5) per la Modificació del Pla General Metropolità a l’estació de Sants i el 

seu entorn, aprovada definitivament el 20 d’octubre de 2003; APROVAR, d’acord 

amb l’establert a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa, el full 

d‘apreuament municipal que per import de 826.643,51 euros, ha redactat la SPM 

Barcelona Gestió Urbanística SA, en data 20 de novembre de 2017, amb la 

conformitat del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de la Direcció de 

Gestió Urbanística d’Urbanisme – Ecologia Urbana, de data 21 de novembre de 

2017 com a preu just per l’expropiació parcial de l’esmentada finca; 

NOTIFICAR-HO als interessats per a que dins dels deu dies següents l’acceptin 

llisa i planerament o bé el rebutgin, formulin les al·legacions i aportin les proves 

que consideri adients i, en tal cas, REMETRE l’expedient al Jurat d’Expropiació 

per a que fixi el preu just. 
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Districte de les Corts 

 

90.- (17GU39)  ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística 

SA (BAGURSA) la gestió de l’expropiació de la primera fase del polígon 

d’actuació urbanística de la Modificació del Pla General Metropolità a l’illa 

delimitada pels carrers, Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig i travessera de les 

Corts i entorns, aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010 i publicada al 

diari oficial de la generalitat l’11 de gener de 2011, que inclou la parcel·la 032 

amb front al carrer Danubi núm.28-6,qualificada de sistema de parcs i jardins de 

nova creació de caràcter local (clau 6b) i de sistema d’equipaments de nova 

creació de caràcter local protegit (clau 7b (p)) i la parcel·la 017 amb front al carrer 

Pintor Tapiró núm 23-29, qualificada de sistema de parcs i jardins de nova creació 

de caràcter local (clau 6b) i de zona d’ordenació volumètrica per al reallotjament 

(clau 18r), per als afectats urbanístics, que s’expropiaran en una segona fase 

d’execució de l’actuació, en els termes de l’informe del Departament de Projectes 

de Gestió Urbanística de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 22 de 

novembre de 2017, obrant a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, i 

de conformitat amb l’article 155.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 11 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. PUBLICAR aquest 

acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més 

circulació de la mateixa província i al Tauler d’Edictes municipal. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

91.- (7BD 2017/047) APROVAR inicialment el Projecte d'implantació d'unes escales 

mecàniques al carrer Mare de Déu dels Àngels, al barri de la Teixonera, al 

Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost  d’1.109.737,56 euros el 21% de 

l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 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; SOTMETRE’L a informació 

pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al 

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

termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; 

i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’Actuació. 

 

92.- (7BD 2016/190) APROVAR inicialment el Projecte d'implantació d'unes escales 

mecàniques a les actuals escales dels Canadencs, al barri de la Teixonera, al 

Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.542.545,17 euros el 21% de 

l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 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; NOTIFICAR a les parts 

interessades; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies 

hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació 
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de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 

gestió de l’Actuació. 

 

Districte de Nou Barris 

 

93.- (8BD 2017/105) APROVAR inicialment el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i 

memòria ambiental de la reurbanització del carrer Alcúdia, entre el carrer de Deià 

i el carrer Valldemossa, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord 

amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 709,405,96 euros, el 

21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 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; SOTMETRE’L a 

informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 

següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB), termini durant el qual es podrà  examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

94.- (17obo67)  APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització del carrer Inca al 

Turó de la Peira (Illa Q)” al Districte de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa 

pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 20 de juliol de 2017, que 

figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, 

amb un import de 545.435,85 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit 

(IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; PUBLICAR 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 

Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament; NOTIFICAR-HO als interessats 

en aquest procediment; i ENCARREGAR a BAGURSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Sant Martí 

 

95.- (10BC 2017/109) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització i 

infraestructura del carrer Pere IV, entre el carrer Josep Pla i la rambla Prim, al 

Districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 

l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 5.925.273,27 euros, el 

21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de 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 (TRLMRLC); SOTMETRE l'expedient a 

informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més 

circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular -hi 

les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 

gestió de l'actuació. 

 

 

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

a les&&&. 

 


