Secretaria General

Ref:CG 2/17

ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 19 de gener de 2017.
Aprovació de l'acta de la sessió de 12 de gener de 2017.
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1.-

(0025/17) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de producció de continguts multimèdia,
audiovisuals i fotografies; per a suport de la Direcció de Comunicació, amb núm. de contracte
16005829, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un
pressupost total de licitació d'1.452.000,00 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 1.200.000,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, i
import de l'IVA de 252.000,00 euros, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

2.-

(0109/17) AUTORITZAR la despesa del contracte núm. 17000166, per atendre les accions de
comunicació derivades de l’Acord Marc amb núm. de contracte 15003230, per a la fixació de
condicions per a la contractació dels serveis en assessorament estratègic, planificació, mediació en les
negociacions, gestió de la contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i
secundàriament, la ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la implementació d’accions
de comunicació i de designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada
per part de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i
organismes amb participació municipal majoritària de l'Ajuntament de Barcelona, i la designació de les
empreses (proveïdors), per un import de 3.500.000,00 euros, IVA inclòs.

3.-

(1025/2016) APROVAR la pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat el 21 de gener de 2015 i que té per objecte
l’acolliment d’estudiants en pràctiques, d’acord amb el contingut de la clàusula novena de l'esmentat
conveni, des del 24 de gener de 2017 i fins al dia 23 de gener de 2018, mantenint el contingut de les
clàusules que integraven aquell conveni. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent
d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura de
l'esmentada pròrroga.

4.-

(1136/2016) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació
Universitat Pompeu Fabra, que té per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, amb vigència de
dos anys naturals comptats a partir del 2 de febrer de 2017 i renovable expressament per períodes
anuals, amb un màxim de dues pròrrogues d’acord amb la normativa vigent. FACULTAR l’Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball, Economia i
Planificació Estratègica, per a la signatura de l'esmentat Conveni.
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5.-

(2016/1260) APROVAR el projecte normatiu del nou reglament municipal sobre el registre d'enquestes
i estudis d'opinió; i DONAR-LI el tràmit previst pels articles 108 i següents del Reglament Orgànic
Municipal.

6.-

INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 19 de gener de
2017.

7.-

(E.01.6056.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda i per meitats indivises, a les senyores Ana María
Corominas Mandri i María Rosa Corominas Mandri, la finca situada al carrer de Les Flors núm. 22
(finca registral 789 del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona), on s’ubica el Teatre
Tantarantana; APROVAR com a preu de la compravenda l’import d’1.300.000,00 euros;
AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida pressupostària
a favor de les propietàries, per meitats indivises; FORMALITZAR la compravenda en escriptura
pública, 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.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

8.-

(2017/76) APROVAR les bases específiques i CONVOCAR el XXI Premis 8 de març-Maria Aurèlia
Capmany “Dones creadores”; AUTORITZAR la despesa de 18.000,00 euros amb càrrec a la partida
0801-48101-23241 del pressupost de 2017; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al web municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sants-Montjuïc

9.-

(20172012) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la XXII edició
del Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants en el Districte de Sants-Montjuïc; SOTMETRE a
informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin
formular, si escau, les al·legacions que creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases
particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest
cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona; i AUTORITZAR la despesa de 1.460,67 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11
del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi.

10.- (20172013) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la XXIV
edició del Certamen Literari Francesc Candel en el Districte de Sants-Montjuïc; SOTMETRE a
informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler
d'edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin
formular, si escau, les al·legacions que creguin adients; tenir per aprovades definitivament les bases
particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest
cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona; AUTORITZAR la despesa de 3.456,79 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.332.12
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del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquests premis amb el
següent desglossament per a cada modalitat del Certamen: a) Relat curt amb dues categories: 1.
Juvenil, entre 14 i 18 anys. El guanyador serà premiat amb un trofeu i 500 euros. El finalista serà
premiat amb un trofeu i 200 euros. 2. Adult, a partir de 19 anys. El guanyador serà premiat amb un
trofeu i 500 euros. El finalista serà premiat amb un trofeu i 200 euros. b) Poesia: El guanyador serà
premiat amb un trofeu i 500 euros. El finalista serà premiat amb un trofeu i 200 euros. c) Reportatge
periodístic: El guanyador serà premiat amb un trofeu i 500 euros. El finalista serà premiat amb un
trofeu i 200 euros.
Districte d'Horta-Guinardó
11.- (121/2016 CON) APROVAR el conveni de col·laboració en activitats d’interès general entre
l’Ajuntament de Barcelona i Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l’Aigua, SA, amb NIF A-66098435, a l’empara d’allò previst a l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, per
donar cobertura d’hidrants contra incendis a la zona de Can Papanaps, al camí de Cal Notari, en el
Districte d’Horta-Guinardó, on s’ha posat de manifest la carència de disponibilitat de cabals per a
actuacions de bombers en cas d’incendi, 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 de 27 d’abril de 2011; FACULTAR la Regidora del Districte
d’Horta-Guinardó per la formalització del conveni en document administratiu.
Districte de Sant Andreu
12.- (09-CONV-552/16) APROVAR inicialment les bases per a la gestió cívica del Centre Cívic Felip II i la
selecció de l’entitat gestora en règim de concurrència; SOTMETRE a informació pública les
esmentades bases per un termini de vint dies hàbils mitjançant publicació d’anuncis en el BOP de
Barcelona, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en el DOGC, d’acord amb l’article 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
TENIR per aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es
presentin al·legacions; AUTORITZAR la despesa per un import de 617.816,10 euros, (amb el
desglossament de 123.563,22 euros per a l’exercici 2017 i de 164.750,96 euros per als exercicis 2018,
2019 i 2020), amb càrrec al pressupost corresponent als anys 2017, 2018, 2019 i 2020, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides corresponents; i FACULTAR la Regidora del
Districte de Sant Andreu, Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, per a l’aprovació de la convocatòria del
procediment de pública concurrència de les entitats interessades.
Districte de Sant Martí
13.- (20052002) PRORROGAR des del 25 de gener de 2017 al 24 de gener de 2018 la durada del
contracte núm. 04004572 que té per objecte el lloguer del local del carrer Muntanya, 16 i 16 bis, de
Barcelona, adjudicat en data 31 de desembre de 2004 a Servicio de alquileres, SA, amb NIF
A58280876. Aquesta pròrroga es realitza a l’empara del que estableix la condició annexa 1a. del
contracte d’arrendament signat per ambdues parts. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un
import de 60.232,02 euros a favor de Servicio de alquileres, SA, amb NIF A58280876 en concepte de
renda i demés despeses a càrrec de l’arrendatari que consten al contracte, amb càrrec al Pressupost i
partida indicades en aquest mateix document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els respectius pressupostos. EXIMIR de l’obligació de constituir dipòsit de garantia definitiva
complementària.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
14.- (EM 2017-01/02) INCOAR el procediment per a la reorganització dels serveis i activitats municipals
que gestionen l’Institut Municipal d’Urbanisme i la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística en
matèria d’urbanisme i habitatge, amb la finalitat de racionalitzar la seva organització administrativa i
millorar l’eficàcia en la seva prestació i l’eficiència en l’assignació dels recursos públics que s’hi
destinen, d’acord amb l’article 85.2 A) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim local i 45 de la
Carta Municipal de Barcelona, i que comportarà: 1) L’assignació al Patronat Municipal de l’Habitatge,
entitat pública empresarial de l’Ajuntament, de les tasques que desenvolupa la Societat Municipal
Barcelona Gestió Urbanística, SA, en matèria d’habitatge, amb adscripció i/o subrogació del personal
que desenvolupa actualment aquestes comeses, per modificació de la modalitat de gestió directa de
dit servei públic. L’àmbit material d’aquestes tasques és el que figura a l’annex 1. 2) La transformació
de l’Institut Municipal d’Urbanisme, organisme autònom local, en entitat pública empresarial local, i un
cop transformat, l’assignació a aquest de les tasques que desenvolupa la Societat Municipal Barcelona
Gestió Urbanística, SA, en matèria d’urbanisme, amb adscripció i/o subrogació del personal que
desenvolupa actualment aquestes tasques, per modificació de la modalitat de gestió directa de dit
servei públic. 3) La dissolució i liquidació de la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA,
ens instrumental de gestió directa de l’Ajuntament, a qui pertany el 100% del capital social;
ENCOMANAR als òrgans d’administració de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de la Societat Municipal
Barcelona Gestió Urbanística, SA, i del Patronat Municipal de l’Habitatge l’adopció dels acords
necessaris a fi de poder materialitzar aquesta reorganització en la prestació dels serveis públics que
duen a terme aquestes entitats.
Districte de Ciutat Vella
15.- (1BD 2015/050) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Comerç, entre
la plaça Comercial i l’avinguda del Marqués de l’Argentera al Districte de Ciutat Vella 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 978.581,29 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;
i 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.
16.- (1BD 2016/187) APROVAR, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el Projecte Modificat
del Projecte de millora integral de la plaça del Llagut, a la Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella de
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tecnicojurídic, que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 616.414,44 euros, el 21%
de l’IVA inclòs, import resultant de sumar l’import de les obres adjudicades per 495.442,28 euros IVA
inclòs, que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatària de les obres, i l’import de les partides del
projecte modificat de 120.972,16 euros, IVA inclòs (consistents en un canvi de les tapes de
clavegueram existents a la plaça, desplaçament de pous existents no compatibles amb la urbanització,
instal·lació d’un sòcol a la tanca, tasques arqueològiques realitzades a l’obra, increment d’amidaments
i nova pavimentació de les entrades als blocs de pisos de la planta baixa de la plaça del Llagut);
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (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 l'Eixample
17.- (2BD2013/071) APROVAR definitivament el Projecte executiu de l’equipament de joves i gent gran al
solar “Transformadors”, ubicat al carrer Ausiàs Marc, 60 al Districte de l’Eixample de Barcelona,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica que figura a l’expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 5.693.804,17 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament i la Gaseta Municipal; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la
gestió de l’actuació.
Districte de Sant Martí
18.- (10BD2015131) APROVAR inicialment el Projecte executiu, memòria ambiental i estudi de seguretat i
salut per la rehabilitació de façanes de l’edifici de Can Felipa al carrer Pallars, 277, al Districte de Sant
Martí, a 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’1.235.715,60 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; i 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.
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