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Ref:CG 2/2018 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 18 de gener de 2018. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió d’11 de gener de 2018. 
 
 Part decisòria 
 
 Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (015-AVLL/2017-SG- FASE II) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre 

participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de Barcelona, del 
posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa normativa següent: I. 
Avantprojecte de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i de la 
Cambra General de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents 
elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la 
motivació del present acord. NOTIFICAR el present acord i el posicionament municipal sobre 
cada iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
2.-  (10/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Arimany Nardi (mat. 73884) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de 
Tècnica superior d’Arquitectura, amb destinació a l’Àrea de Projectes i Obres de la Direcció de 
Serveis Tècnics del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, on desenvolupa el lloc de 
treball de Tècnica 3 (codi 80.30.OP.20) i l’activitat privada per compte propi com a arquitecta, 
excloent del seu exercici qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona, 
per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada; 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, d’altra 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. 

 
3.-  (1278/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Aviñó Esteban (mat. 

74889) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional 
de Gestora d’Administració General, amb destinació al Departament de Recursos Interns del 
Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.GA.10), i l’activitat pública 
per a la realització d’un projecte específic d'investigació científica i tècnica a la Fundació Clínica 
de la Recerca Biomèdica sobre la “Caracterización del miedo a la insuficiencia renal en el 
donante renal en vida”. La dedicació al citat projecte serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
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condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal 
al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies 
relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4.-  (1295/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Pascual Ferrer (mat. 76024) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Gestió, amb destinació al Departament d'Administració de la Gerència d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.30), i l’activitat privada 
per compte d'altri de consultor a l'empresa Morou SL. 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. 

 
5.-  (1306/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Romero Díaz (mat. 75919) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic 
Superior en Arquitectura, amb destinació al  Departament de Projectes Urbans de la Gerència 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una 
activitat privada per compte propi d’arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'arquitecte, 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. 

 
6.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 18 de 

gener de 2018. 
 
7.-  (2017/146) APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme finançats pel 

Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’Impost sobre Estades en 
Establiments Turístics (IEET), per import total de 299.481,05 euros: - Programa de convivència 
entre veïns i veïnes als habitatges i altres allotjaments d’ús turístic, per import de 222.640,00 
euros. - Projecte d’arranjament de fonts del Parc Natural de la Serra de Collserola dins el terme 
municipal de Barcelona, per import de 76.841,05 euros. 
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8.-  (2017/147) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consorci 
de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa “Destinació 
Barcelona 2018-2019” que té per objecte vertebrar, planificar i millorar la gestió de l’activitat 
turística de la Destinació Barcelona de manera coordinada a curt, mitjà i llarg termini així com 
millorar el seu coneixement; FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Im. Sr. Agustí 
Colom Cabau, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

 
9.-  (3-001/2018)  APROVAR les modificacions de crèdit de l’expedient núm. 3-001/2018, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 
de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 218.799.118,39 euros, per atendre la 
reassignació de les aplicacions pressupostàries de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació a 
la Gerència Adjunta de Comerç, Turisme i Mercats, a la Gerència de Política Econòmica i 
Desenvolupament Local, a la Gerència de Presidència i Economia i a la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
MCOR0301PR; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
10.-  (2018/59) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per la contractació dels locals situats al carrer 

València, 344-346 amb codi de contracte 18XP0001, per un import d'1.439.759,69 euros amb 
càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de Josel SLU, amb 
NIF B08236127. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
11.-  (20186000) INICIAR l'expedient per a la contractació de la reposició de la vorera del costat dels 

edificis del passeig Joan de Borbó al barri de la Barceloneta de Barcelona (Fase 1), amb núm. de 
contracte 17006609, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 
amb un pressupost total de licitació de 661.961,74 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars  i el Plec de condicions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR 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: pressupost net 
547.075,82 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 114.885,92 euros. 

 
Districte de les Corts 

 
12.-  (160200001) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l’equilibri 

economicofinancer de la concessió número 16C00002 que té per objecte la gestió, dinamització i 
coordinació del Centre Cívic Trias i Peitx, en compliment de la iniciativa M0711/5998, de 27 de 
març de 2009, modificada a partir de l’1 de gener de 2012, relativa el pagament del 50 per cent 
de les quotes ordinàries d’accés a les activitats del centre cívic per a les persones en situació 
d’atur per al període gener a desembre de 2017. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la 
despesa en la quantitat de 2.981,81 euros amb càrrec al pressupost i partida indicades en aquest 
mateix document a Club Lleuresport de Barcelona G60320132. 
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13.-  (160200002) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l’equilibri 

economicofinancer de la concessió número 16C00009 que té per objecte la gestió, dinamització i 
coordinació del Centre Cívic Can Deu, en compliment de la iniciativa M0711/5998, de 27 de març 
de 2009, modificada a partir de l’1 de gener de 2012, relativa el pagament del 50 per cent de les 
quotes ordinàries d’accés a les activitats del centre cívic per a les persones en situació d’atur per 
al període gener a desembre 2017. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa en la 
quantitat de 2.164,36 euros amb càrrec al pressupost i partida indicades en aquest mateix 
document a Club Lleuresport de Barcelona G60320132. 

 
Districte de Gràcia 

 
14.-  (20182004) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

l’Associació d'Entitats Cardener, amb NIF G65508228, per a la Gestió Cívica de l'Equipament 
Casal del Barri Cardener, de conformitat amb  l'article 34 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre 
de la Carta Municipal de Barcelona i 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; AUTORITZAR i DISPOSAR la quantitat de 
80.000,00 euros a favor de l'esmentada entitat, en concepte de subvenció màxima per al 
desenvolupament del projecte de Gestió Cívica, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 
indicats en aquest mateix document, condicionat, quant a l’exercici  2018 i 2019, a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en la partida corresponent  per a aquests exercicis; FACULTAR per a la 
seva signatura el regidor del Districte de Gràcia, l'Im. Sr. Eloi Badia i Casas; ABONAR les 
esmentades quantitats a l'Entitat Associació d'Entitats Cardener, d’acord amb allò establert en el 
conveni, prèvia signatura del present acord per ambdues parts; REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que, en el termini i en la forma indicats al text del conveni, presenti la documentació 
justificativa dels fons rebuts; aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les 
activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les 
activitats realitzades i informe de l'auditor. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
15.-  (20140234) INCOAR expedient sancionador a Rubatec, SA, com a adjudicatària del contracte 

14001458, de manteniment d’estructures vials, elements urbans i espais urbans singulars de la 
ciutat de Barcelona (2014-2018), i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció al mercat laboral, per possible incompliment d’allò assenyalat als plecs de clàusules 
que regeixen el contracte, d’acord amb els informes que obren a l’expedient, i en concret per: 1) 
Incompliment de les obligacions establertes en aquest plec i en el plec tècnic quan ocasionin 
perjudicis molt greus, greus o lleus. Tipificada en la clàusula 25 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, en relació a les clàusules 3 i 4 del Plec de Condicions Tècniques que 
estableixen els treballs que ha de portar a terme el contractista, en relació al manteniment del 
talús situat al carrer Vila de Roses del barri de Sant Genís dels Agudells al Districte d’Horta, per 
la negativa del contractista a realitzar les prestacions objecte del contracte. En atenció al 
perjudici ocasionat, aquesta infracció pot ser qualificada com a molt greu, greu o lleu, i ser 
sancionada amb una multa de fins al 10 per cent del preu del contracte, això és, fins a 
806.000.00 euros. 2) Resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva 
inobservança. Tipificada a la clàusula 15.2 del Plec de Condicions Administratives Generals de 
l’Ajuntament de Barcelona, atès que ha quedat acreditada la desobediència del contractista a les 
ordres de treball transmeses per l’assistència tècnica i pel mateix Ajuntament, mitjançant la seva 
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negativa expressa formulada a l’assistència tècnica el 30 d’octubre 2017. En atenció al perjudici 
ocasionat, aquesta infracció pot ser qualificada com a molt greu o greu, i ser sancionada amb 
una multa de fins al 10 per cent del preu del contracte, això és, 806.000.00 euros; NOMENAR 
instructor de l’expedient el director de Serveis d’Infraestructures i Espai Urbà, Sr. Joan García 
Rey, i Secretària la secretària delegada de Mobilitat i Infraestructures, Sra. Iolanda García 
Ceprià; NOTIFICAR a l’empresa Rubatec, SA, i ATORGAR tràmit d’audiència per un període de 
15 dies hàbils, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, d’1 d’octubre, per tal que pugui presentar les 
al·legacions, documents o justificacions que estimi oportunes, amb l’advertiment de que 
transcorregut aquest termini es dictarà la resolució que s’escaigui. 

 
16.-  (20150011 LotA) INCOAR expedient sancionador a Eulen, SA. com a adjudicatària del contracte 

15000848 de manteniment d’escales mecàniques i ascensors (2015-2018) i el foment de 
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral - Lot A, per possible 
incompliment d’allò assenyalat als plecs de clàusules que regeixen el contracte, d’acord amb els 
informes que obren a l’expedient, i en concret per: 1.1) Incompliment o compliment defectuós de 
les obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en aquest plec, o el plec de 
condicions tècniques. Tipificada a la clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, en relació a les clàusules 3 i 4 del Plec de Condicions Tècniques que estableixen els 
treballs que ha de portar a terme el contractista, en relació al manteniment de l’escala mecànica 
situada al carrer Móra la Nova (Equip A30E Móra la Nova), que presta el servei de manera 
deficient per causes imputables al contractista. En atenció al perjudici ocasionat, aquesta 
infracció pot ser qualificada com a molt greu, greu o lleu, i ser sancionada amb una multa de fins 
al 10 per cent del preu del contracte, això és, fins a 222.529,72 euros; 1.2) Resistència als 
requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança. Tipificada a la clàusula 19 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Barcelona, atès que queda 
acreditada la desobediència del contractista a les ordres de treball transmeses per l’assistència 
tècnica i pel mateix Ajuntament en relació al manteniment de l’escala mecànica situada al carrer 
Móra la Nova (Equip A30E Móra la Nova). En atenció al perjudici ocasionat, aquesta infracció pot 
ser qualificada com a molt greu o greu, i ser sancionada amb una multa de fins al 10 per cent del 
preu del contracte, això és, fins a 222.529,72 euros; 1.3) Incompliment o compliment defectuós 
de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en aquest plec, o el plec de 
condicions tècniques. Tipificada a la clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, en relació a les clàusules 3 i 4 del Plec de Condicions Tècniques que estableixen els 
treballs que ha de portar a terme el contractista, en relació al manteniment de l’escala mecànica 
situada al passeig Vall d’Hebron (Equip A38E Pg. Vall d’Hebron 3), que resta fora de servei per 
causes imputables al contractista. En atenció al perjudici ocasionat, aquesta infracció pot ser 
qualificada com a molt greu, greu o lleu, i ser sancionada amb una multa de fins al 10 per cent 
del preu del contracte, això és, fins a 222.529,72 euros; 1.4) Resistència als requeriments 
efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança. Tipificada a la clàusula 19 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Barcelona, atès que queda acreditada la 
desobediència del contractista a les ordres de treball transmeses per l’assistència tècnica i pel 
propi Ajuntament, en relació al manteniment de l’escala mecànica situada al passeig Vall 
d’Hebron (Equip A38E Pg. Vall d’Hebron 3).En atenció al perjudici ocasionat, aquesta infracció 
pot ser qualificada com a molt greu o greu, i ser sancionada amb una multa de fins al 10 per cent 
del preu del contracte, això és, fins a 222.529,72 euros; NOMENAR instructor de l’expedient al 
director de Serveis d’Infraestructures i Espai Urbà, Sr. Joan Garcia Rey, i Secretària a la 
secretària delegada de Mobilitat i Infraestructures, Sra. Iolanda Garcia Ceprià; NOTIFICAR 
aquest acord a l’empresa Eulen, SA, i ATORGAR tràmit d’audiència per un període de 15 dies 
hàbils, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
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administratiu comú de les administracions públiques,  per tal que pugui presentar les 
al·legacions, documents o justificacions que estimi oportunes, amb l’advertiment que 
transcorregut aquest termini es dictarà la resolució que s’escaigui.    

 
17.-  (20150011 LotB) INCOAR expedient sancionador a Thyssenkrupp Elevadores, SL, com 

adjudicatària del contracte 15000852, de manteniment de les escales mecàniques i ascensors 
situats a l’espai públic i el foment d’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al 
mercat laboral (2015-2018) Lot B, per possible incompliment d’allò assenyalat als plecs de 
clàusules que regeixen el contracte, d’acord amb els informes que obren a l’expedient, i en 
concret per: 1) Incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establerts en aquest plec i en el plec de condicions tècniques. Tipificada a la 
clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en relació a les clàusules 3 i 4 del 
Plec de Condicions Tècniques que estableixen els treballs que ha de portar a terme el 
contractista, en relació al manteniment de l’escala situada al carrer Beat Almató 1 al Districte de 
Gràcia (Equip B27E), per prestació deficient del servei per causa imputable al contractista. En 
atenció al perjudici ocasionat, aquesta infracció pot ser qualificada com a molt greu, greu o lleu, i 
ser sancionada amb una multa de fins al 10 per cent del preu del contracte, això és, 94.325,65 
euros. 2) Resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva inobservança. 
Tipificada a la clàusula 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de 
Barcelona, per la tardança injustificada de la substitució del passamà, havent rebut ordre 
expressa per efectuar el citat treball. En atenció al perjudici ocasionat, aquesta infracció pot ser 
qualificada com a molt greu o greu, i ser sancionada amb una multa de fins al 10 per cent del 
preu del contracte, això és, 94.325,65 euros; NOMENAR instructor de l’expedient al director de 
Serveis d’Infraestructures i Espai Urbà, Sr. Joan Garcia Rey, i Secretària a la secretària delegada 
de Mobilitat i Infraestructures, Sra. Iolanda Garcia Ceprià; NOTIFICAR a l’empresa Thyssenkrupp 
Elevadores, SL, i ATORGAR tràmit d’audiència per un període de 15 dies hàbils, de conformitat 
amb l’article 82 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, d’1 d’octubre, per tal que pugui presentar les al·legacions, documents o justificacions 
que estimi oportunes, amb l’advertiment que transcorregut aquest termini es dictarà la resolució 
que s’escaigui. 

 
18.-  (447/2017) ACCEPTAR  la subvenció relativa al Projecte “Resilience to cope with climate change 

in urban areas –a multisectorial approach focusing on water (RESCCUE)” (H2020_700174) –, 
finançat per la Comissió Europea atorgada a l’Ajuntament de Barcelona per un import total de 
290.000,00 euros en els termes recollits en el Consortium Agreement com a partner del projecte 
Rescue signat per l’Ajuntament el 27 d’abril de 2016. ENCARREGAR a les Societats municipals 
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) i a Foment de Ciutat SA (FOMENT) la gestió de les 
tasques materials i tècniques relatives a l’execució del projecte “Resilience to cope with climate 
change in urban areas –a multisectorial approach focusing on water (RESCCUE)” 
(H2020_700174)–, finançat per la Comissió Europea en els termes i amb el contingut que figura 
en el document de “prescripcions generals que han de regir l’encàrrec” que consta degudament 
incorporat l’expedient, de conformitat amb el previst als articles 11 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic i 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i procediment de les administracions públiques de Catalunya; tot això per les raons i fonaments 
que figuren en els informes incorporats a l’expedient i que a efectes de motivació es donen per 
reproduïts i procedir a la seva publicació mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província i a la Gaseta municipal. FACULTAR el Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, 
Jordi Campillo i Gámez, per tal que porti a terme les actuacions que resultin necessàries per dur 
a terme el contingut del present acord. NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes 
corresponents. 
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19.-  (448/2017) RATIFICAR concórrer a la convocatòria pública d’ajuts per a l’any 2017 de l’Agència 

de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya (Resolució TES/676/2017 de 15 de març) destinats a la implantació de deixalleries per 
al tractament dels residus municipals. ACCEPTAR la subvenció de l’Agència de Residus de 
Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Resolució 
TES/676/2017 de 15 de març) destinats a la implantació de deixalleries per al tractament dels 
residus municipals per un import de 434.000,00 euros. FACULTAR el Gerent d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, Jordi Campillo i Gámez, per tal que porti a terme les actuacions que 
resultin necessàries per tal de dur a terme el contingut del present acord. NOTIFICAR el present 
acord als interessats als efectes corresponents. 

 
20.-  (786/2017) RATIFICAR concórrer a la convocatòria pública de la Direcció de Serveis de Mobilitat 

Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de subvencions als ajuntaments 
metropolitans per a l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables (programa de 
carrils bici) a l’àmbit de l’AMB aprovada per la Junta de Govern de 20 de maig de 2016 (EXP 
3001/15). ACCEPTAR la subvenció de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) de subvencions als ajuntaments metropolitans per a 
l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables a l’àmbit de l’AMB aprovada per la  
Junta de Govern de 20 de maig de 2016 (EXP 3001/15) per un import de 200.000,00 euros 
segons la resolució de la Junta de Govern de l’AMB de 10 de maig de 2016. FACULTAR el 
Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Jordi Campillo i Gámez, per tal que porti a terme les 
actuacions que resultin necessàries per tal de dur a terme el contingut del present acord. 
NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes corresponents. 

 
21.-  (20180026) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de direcció facultativa i 

assistència tècnica als serveis de gestió i seguretat de túnels viaris urbans de l'Ajuntament de 
Barcelona, amb mesures de contractació públiques, amb núm. de contracte 17006742, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total 
de licitació de 961.632,57 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 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: pressupost net 794.737,66 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, 
i import de l'IVA de 166.894,91 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
22.-  (3BD 2017 099) APROVAR definitivament el projecte d’adequació de dos locals per a espai 

d’entitats i espai per a joves al barri de la Marina, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 
d'1.213.707,38 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
23.-  (17GU45) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 118.1 en relació als articles 119.1.a) i d) i 

119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i a l’empara de l’article 129 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, d’una banda, el Projecte de delimitació del Polígon d’actuació 
urbanística del camí de la Gírgola, que inclou aquest camí i 16 finques de titularitat privada, i que 
té per objecte l’execució pel sistema de reparcel·lació de les obres d’urbanització previstes en el 
Pla de millora urbana per a l’adequació de les alineacions i rasants del camí de la Gírgola, 
aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el 24 de març de 
2006; i, d’altra banda, la modificació de la modalitat de cooperació en el sistema de 
reparcel·lació, prevista en el Pla de millora urbana abans referit, per la modalitat de compensació 
bàsica, per les raons justificades que consten en l’informe del Departament de projectes de la 
Direcció de serveis de gestió urbanística de 14 de desembre de 2017 obrant a l’expedient i que 
es dóna per reproduït, i de conformitat amb l’Acord d’intencions i actuacions per a l’execució de 
les obres d’urbanització del camí de la Gírgola, formalitzat el 21 de setembre de 2017, pels veïns 
i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi. SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un mes, per 
al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un 
dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’Edictes de la Corporació, i a audiència, 
pel mateix termini, a les persones interessades amb citació personal. 

 
Districte de Gràcia 

 
24.-  (6BD 2017/152) APROVAR inicialment el Projecte de remodelació del carrer Maignon (entre 

carrer de la Mare de Déu del Coll i carrer Verdi), al Districte de Gràcia 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 de 537.669,31 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; 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. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
25.-  (9BD 2016/058) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la plaça 

Mossèn Joan Cortinas, al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 
de Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 2.167.945,03 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; PUBLICAR aquest 
acord  al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris 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.  
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Districte de Sant Martí 
 
26.-  (10BC 2017/189) APROVAR inicialment la Idea Prèvia i Projecte executiu de 7 cruïlles a la 

Superilla 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 729.628,57 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 anunci 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. 

 
27.-  (10BC 2017/223) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització i infraestructura 

del carrer Pere IV, entre els carrers Selva de Mar i Josep Pla, 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 
6.817.597,22 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. 

 
 Moció 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

Districte de Sant Martí 
 
Única.-  FACULTAR, amb efectes des de la data de l’adjudicació, per pública concurrencia, o 

aprovació de manera directa, de les gestions cíviques detallades més abaix, a l'Im. Sr. Josep Mª 
Montaner i Martorell, regidor del Districte de Sant Martí, per a la formalització dels convenis de 
gestió cívica, així com tots els actes necessaris per a la seva execució: 1.- Conveni de gestió 
cívica del Casal de Barri Bac de Roda, Conveni de gestió cívica del Casal de Barri Vila Olímpica 
– Can Gili Nou, Conveni de gestió cívica del Casal de Barri La Palmera, Conveni de gestió cívica 
del Casal de Barri La Pau i Conveni de gestió cívica del Casal de Barri La Verneda, adjudicats 
per pública concurrencia i aprovats els projectes i subvencions per acord de la Comissió de 
Govern en sessió de 14 de desembre de 2017. 2.- Conveni de gestió cívica del Casal de Barri 
Diagonal Mar, adjudicat per pública concurrència, i aprovat projecte i subvenció per acord de la 
Comissió de Govern en sessió de 21 de desembre de 2017. 3.- Conveni de gestió cívica del 
Casal de Barri Poblenou, Conveni de gestió cívica del Casal de Barri Antoni Miró Peris i Conveni 
de gestió cívica del Casal de Barri Ca l’Isidret, atorgats per adjudicació directa, per acord de la 
Comissió de Govern en sessió de 21 de desembre de 2017. 4.- Conveni de gestió cívica del 
Centre d’Imatgeria Festiva, atorgat per adjudicació directa per acord de la Comissió de Govern 
en sessió de 28 de desembre de 2017. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


