Secretaria General

Ref:CG 5/16

ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2016.
APROVACIÓ de l'acta de la sessió anterior.
ACORDS DECISORIS
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1.-

(993/2015) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emma Otzet Gramunt (mat.
73504) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional de
Tècnica Superior d’Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccció del
Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat
privada per compte propi com a arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, qualsevol manifestació
del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2.-

(76/2016) APROVAR la modificació en l’organigrama de la Gerència de Presidència i Economia,
assignant la denominació, el nivell i les funcions a l’òrgan afectat, tal i com es detalla als annexos.
PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

3.-

(3/2013) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte núm. 12003332, que té per objecte la
contractació de serveis de gestió de xarxes socials, continguts periodístics i audiovisuals i
comunicació digital de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa Antena Local, S.L. CIF.
B62246434, segons proposta de la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana i la conformitat del
contractista, incorporada a l’expedient, pel termini d’un any a comptar des del dia 27 de febrer de
2016 fins al 26 de febrer de 2017, per un import de 814.274,34 euros IVA inclòs, i decréixer el
contracte en la quantitat de 2.687,10 euros, corresponent al -0,33% resultant de la mitjana de l’IPC
acumulat dels 3 últims mesos anteriors a aquesta data, d’acord amb les clàusules 3 i 18 del plec de
clàusules administratives particulars del contracte. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa del
contracte per un import de 811.587,24 euros IVA inclòs, amb càrrec al Pressupostos i Partides que
consten en aquest document.
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4.-

(3-007/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-007/2016 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 1.500,00 euros, per atendre despeses d’Impremta del
Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16020191.

5.-

(3-008/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-008/2016 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 83.382,92 euros, per atendre despeses del contracte
per al Servei de Control d’accessos al Centre Cívic de la Sedeta, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable núm. 16020291. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

6.-

(3-009/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-009/2016 de modificacions de crèdit, consistent en
transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 3.500.000 euros, per atendre despeses de l’Institut
Municipal d’Informàtica per la implantació del model CLOUD, de conformitat amb la documentació i
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
núm. 16020391.
ÀREA DE DRETS SOCIALS

7.-

(20150497) ADJUDICAR el contracte núm. 15003162, que té per objecte la gestió del Servei de
Traducció i Mediació Intercultural, amb la finalitat de foment de l’ocupació de persones amb
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, durant el termini d’un any a partir del dia següent
al de la formalització del contracte, per un import de 494.995,30 euros, import exempt d’IVA, del
pressupost del 2016, de conformitat amb la proposta de valoració continguda en l'expedient a ABD,
Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF núm. G59435180, i d'acord amb la seva proposició, en
ser l’única oferta presentada i admesa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat
amb càrrec al pressupost i la partida indicats en el document comptable. 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-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

8.-

(20160066) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Caixabank,
SA i Buildingcenter, SAU per a l’adquisició en règim d’usdefruit de 50 habitatges per a destinar-los
a persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, de conformitat amb l’article 5
de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de Mesures Urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’Habitatge i la Pobresa Energètica. FACULTAR el Regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de
Barcelona per a la signatura del present conveni. ACCEPTAR per a cada habitatge adquirit el dret
real d’usdefruit constituït a favor de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les condicions i
quantitats previstes en el Conveni. ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona la gestió i administració dels habitatges adquirits, així com l’execució de qualsevol altra
actuació de gestió material que es derivi d’aquest Conveni i que resulti necessària per tal que dits
habitatges siguin efectivament destinats a lloguer assequible per fer front a la situació
d’emergència social en els termes i condicions previstos en el present acord, excloent-hi
expressament la signatura dels corresponents contractes i/o escriptures d’acceptació del dret
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d’usdefruit adquirit, que correspondrà al representant de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest
encàrrec resta subjecte a la mateixa limitació temporal que es preveu per a la vigència del conveni.
LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat per fer front a la citada despesa amb
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament
7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014; ENCARREGANT-LI el pagament de
l’esmentada constitució i/o qualsevol altre previst en el conveni; i FORMALITZAR els drets
d'usdefruit corresponents i INSCRIURE'LS en el Registre de la Propietat.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de l'Eixample
9.-

(13PL16123) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla Especial Urbanístic per a la
concreció dels usos i accessos del subsòl de l’interior d’illa delimitada pels carrers de Consell de
Cent, Diputació, Viladomat i Calàbria, promogut per Josel, SLU, atesa l’existència de motius
determinants de la suspensió de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de
Serveis de Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació;
ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació
d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de referència; en cas que no
ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les
actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.
Districte de Sants-Montjuïc

10.-

3BC 2015/132) APROVAR, d’acord amb allò que preveu l’article 42 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte
modificat del projecte executiu de reforma i rehabilitació de l’antic parc de bombers del Poble Sec,
al carrer Lleida, núm. 30 com a parc de Prevenció i Espai Museístic de l’Ajuntament de Barcelona,
al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic
Jurídic de la societat municipal BIMSA, que figura a l’expedient administratiu i que, a aquests
efectes, es dóna per reproduït, per un import de 2.180.636,17 euros, el 21% d’IVA inclòs, (aquesta
diferència de pressupost inferior a l’aprovat per un import de 2.223.469,16 euros, és deguda a que
les obres van ser adjudicades per un import d'1.806.969,56 euros IVA inclòs, derivats de la baixa
ofertada per l’adjudicatària de les obres, que sumat amb l’import d’increment respecte a
l’adjudicació de 373.666,61 euros, dóna un total de 2.180.636,17 euros); PUBLICAR aquest acord
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de
Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Nou Barris

11.-
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(8BD 2014/175) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer Oristà,
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 879.290,09 euros, el 21% d’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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la
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Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal
BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sant Andreu
12.-

(15GU04) DECLARAR improcedent la petició formulada el 28 de desembre de 2015 (Registre
d’entrada 1-2015-0627500-1) per la senyora Rosa Fornas Prat, actuant en nom i representació,
com a mandatària verbal, d’Unibail-Rodamco Steam, SLU, requerint la immediata continuació de la
tramitació del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística delimitat per la
Modificació puntual del Pla general metropolità en el Subàmbit 2 Sector IV “La Maquinista”,
acordant la seva aprovació definitiva, per no resultar possible la petició formulada, per tal com
l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’àmbit consta expressament denegada per
acord de la Comissió de Govern, adoptat en sessió del dia 28 de desembre de 2015, i de
conformitat amb allò establert a l’article 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme, en el cas de polígons d’actuació urbanística en sòl urbà,
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de
reparcel·lació. POSAR de manifest que, quan d’acord amb el procediment establert, pertoqui
continuar-ne la tramitació, la resolució definitiva del Projecte de reparcel·lació haurà d’incorporar,
entre d’altres de ser-ne el cas escaients, les prescripcions i rectificacions del document necessàries
per donar compliment als requeriments de parcel·lació derivats dels informes del Gerent
d’Habitatge i del Director de Construccions i Equipaments Educatius del Consorci d’Educació de
Barcelona, de 15 de desembre de 2015, incorporats en l’informe tècnic i jurídic de la Direcció de
serveis de planejament, que va motivar l’acord de la Comissió de Govern de denegació de
l’aprovació inicial del Pla de millora urbana del sector la Maquinista, adoptat en la sessió de 17 de
desembre de 2015, pels motius que de manera justificada i raonada consten en l’informe de la
Direcció de serveis de gestió urbanística de 29 de gener de 2016, obrant a l’expedient i que es
donen per reproduïts. ESTIMAR la petició de la part interessada de vista i obtenció de còpia de
totes les actuacions realitzades, informes tècnics i jurídics i propostes de resolució de l’expedient
del Projecte de reparcel·lació.
EL SECRETARI GENERAL

Jordi Cases i Pallarès
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