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Ref:CG 37/17 

 

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

Barcelona, el dia 19 d’octubre de 2017 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

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

Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz 

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

Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. 

Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i 

Deltell i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi 

Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia, Jaume Collboni 

Cuadrado. 

 

 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 l’11 d’octubre 

de 2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; 

i S'APROVA. 

 

 

 

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: 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

1.- ICUB (2411/2017) Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 22 de setembre de 

2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, la quantitat de 127.500,00 euros a les sis colles de castellers de la 

ciutat: 25.500,00 euros a favor de la Colla de Castellers de Barcelona (G-

08822496), la quantitat de 25.500,00 euros a favor de la Colla de Castellers de 

Sants, Hostafrancs i la Bordeta (G-58186180), la quantitat de 25.500,00 euros a 

favor de la Colla de Castellers de la Vila de Gràcia (G-61307229), la quantitat de 

21.250,00 euros a favor de la Colla de Castellers del Poble Sec (G61931010), la 

quantitat de 17.000,00 euros a favor de la Colla de Castellers de la Sagrada 
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Família (G62493739), i la quantitat de 12.750,00 euros a favor de la Colla 

Castellera Jove de Barcelona (G65357642); i una durada des de la seva signatura i 

fins al 31 de desembre de 2017, per al manteniment de les colles i l’organització 

d’activitats castelleres durant 2017 a la ciutat de Barcelona i 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 les sis 

colles de castellers de la ciutat, dels imports indicats. 

 

2.- ICUB (2772/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 28 

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

amb caràcter excepcional, a la fundació Sala Beckett Obrador Internacional de 

Dramatúrgia, amb NIF G633410591 per un import de 500.000 euros equivalent al 

37,47% del cost total del projecte, per al finançament de les activitats de fàbrica 

de creació per a la temporada 2017- 2018, amb un cost total d’execució 

d'1.409.634 euros i una durada des de l’1 de setembre de 2017 fins al dia 31 

d’agost 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 la fundació Sala Beckett Obrador Internacional 

de Dramatúrgia, de l’import indicat. 

 

3.- ICUB (2935/2017) Resolució del president i de la directora de Recursos de l’ICUB, de 

22 de setembre de 2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió 

directa i amb caràcter excepcional, a la confederació Sardanista de Catalunya, 

amb NIF G59930370 per un import de 37.000,00 euros equivalent al 43,53% del 

cost total del projecte, per a la promoció de la Sardana a la ciutat de Barcelona 

2017, amb un cost total d’execució de 85.000,00 euros 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 confederació 

Sardanista de Catalunya, de l’import indicat. 

 

4.- ICUB (2761/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 5 de 

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

amb caràcter excepcional, a l’associació d’Editors en Llengua Catalana, amb NIF 

G08880148 per un import de 147.500,00 euros equivalent al 33,90% del cost total 

del projecte, per al finançament dels actes corresponents a la 35a edició de la 

Setmana del Llibre en Català, amb un cost total d’execució de 435.000,00 euros 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 

l’associació d’Editors en Llengua Catalana, de l’import indicat. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

5.- BAGURSA  (CPB17050005) ANUNCI del Director General de Bagursa, de 14 de juny de 

2017, de convocatòria de licitació per a l'adjudicació del contracte relatiu al servei 

de prevenció, intervenció i mediació en habitatges a la ciutat de Barcelona. 

Tramitació ordinària, procediment obert. Contractació harmonitzada. Pressupost 

base de licitació 414.600,00 euros IVA exclós. Termini d'execució d'un any 
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prorrogable un any més. En data 30 de juny de 2017 es va subrogar al Patronat 

Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 

 

6.- BAGURSA (CPB17050006) ANUNCI del Director General de Bagursa, de 14 de juny de 

2017, de convocatòria de licitació per a l'adjudicació del contracte relatiu al servei 

per ala gestió de la borsa d'habitatge de lloguer de Barcelona. Tramitació 

ordinària. Procediment obert. Contractació Harmonitzada. Pressupost base de 

licitació 637.870,00 IVA exclós. Termini d'execució d'un any, prorrogable un any 

més. En data 30 de juny de 2017 es va subrogar al Patronat Municipal de 

l'Habitatge de Barcelona. 

 

7.- BAGURSA (CPB17050008) ANUNCI del Director General de Bagursa, de 14 de juny de 

2017, de convocatòria de licitació per a l'adjudicació del contracte relatiu als 

serveis de suport intern i gestió administrativa dels processos d'inscripció al 

Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Barcelona i 

d'adjudicació d'habitatges mitjançant el Registre de Sol·licitants i la Mesa 

d'Emergències Socials de Barcelona. Tramitació ordinària. Procediment Obert. 

Contractació Harmonitzada. Pressupost base de licitació 431.438,40euros IVA 

exclós. Termini d'execució d'un any prorrogable per un any més. En data 30 de 

juny de 2017 es va subrogar al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 

 

8.- BAGURSA  (CPB17050003) ANUNCI del Director General de Bagursa, de 14 de juny de 

2017, de convocatòria de licitació per a l'adjudicació del contracte relatiu al servei 

d'intervenció i mediació davant situacions de pèrdua d'habitatge i/o ocupacions a 

la ciutat de Barcelona. Tramitació ordinària. Procediment obert. Contractació 

Harmonitzada. Pressupost base de licitació 574.200,00 euros IVA exclós. Termini 

d'execució un any, prorrogable un any més. En data 30 de juny de 2017 es va 

subrogar al Patronat Municipal d'Habitatge de Barcelona. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

9.- BAGURSA (CPB17050007) ANUNCI del Director General de Bagursa, de 20 de juny de 

2017, de convocatòria de licitació per a l'adjudicació del contracte relatiu  a les 

obres definides al projecte executiu de la xarxa troncal de DHC d'Ecoenergies al 

carrer Ferro, carrer Motors i carrer Cisó (Sector 8 del barri de la Marina del Prat 

Vermell)  Tramitació ordinària. Procediment obert. Pressupost base de licitació 

1.824.729,22 euros IVA exclós. 

 

Districte de Sant Martí 

 

10.- BAGURSA (CPB 1709000) ANUNCI del Director General Bagursa, de 28 de setembre de 

2017, de convocatòria de licitació per a l'adjudicació del contracte relatiu a les 

obres del projecte executiu de la xarxa de climatització al carrer Cristobal de 

Moura, entre el carrer Selva de Mar i el carrer Fluviá. Escomesa Can Alier. 

Tramitació urgent. Procediment obert. Pressupost base de licitació 721.377,02 

euros. 
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b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (170/2017 DSAJ) APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya en matèria de seguretat viària. 

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

l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la 

de tots els documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

2.-   APROVAR el projecte normatiu per a la modificació del Reglament 

Orgànic Municipal, per tal 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 DONAR-LI el tràmit previst a l’article 111 del 

Reglament Orgànic Municipal. 

 

3.- (934/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Salarich 

Estruch (mat. 76201) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació al 

Departament de Comunicació del Districte de Sants-Montjuïc, on ocupa el lloc de 

treball de Tècnic 3 (80.30.GA.40), i l’activitat privada per compte propi com a 

administrador de l’entitat mercantil Lurexa, SA. 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. 

 

4.- (1036/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Margarita 

Viada Pagès (mat. 75068) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb 
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destinació a la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social, Solidària i 

Consum de la Gerència de Presidència i Economia, on ocupa el lloc de treball de 

Tècnica 3 (80.30.GA.30), 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'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 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.- (1038/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Andrea 

Compagno Fernández (mat. 75762) entre la seva activitat municipal com a 

funcionària interina, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, 

amb destinació al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de 

Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i 

l’activitat privada per compte propi com a administradora de les entitats 

mercantils “Sand, consultoria e innovación social, Sociedad Limitada” i “Òptica 

del mercat Igualada 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 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.- (1244/17)  APROVAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 16 e) de la Carta 

municipal de Barcelona, la forma de gestió dels serveis públics de televisió i ràdio 

locals de Barcelona, que serà la de gestió directa amb mitjans propis a través de 

l’entitat gestora Informació i Comunicació de Barcelona. SA, Societat Privada 

Municipal, sense perjudici que aquesta pugui comptar amb el suport i la 

col·laboració d'entitats i subjectes privats, d'acord amb allò establert a l'article 

23.3 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 

Catalunya; i INICIAR el procediment que correspongui dins del marc normatiu 

vigent per tal de fer efectiva aquesta determinació mitjançant la internalització 

dels corresponents serveis. 
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7.- (504/2017)  ADJUDICAR, d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, 

l’acord marc de serveis, amb número de contracte 17002295, que té per objecte la 

fixació de les 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 o la creativitat o el disseny o la producció o la implementació d’accions 

especials de comunicació vinculades a les campanyes de mitjans 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) amb les quals es podran contractar 

aquests serveis a mesura que apareguin les necessitats. DESIGNAR les empreses 

Carat España, SAU, amb CIF A-28343358, Havas Media Group Spain, SAU amb 

CIF A-78809662, i Zenith Media, SLU, amb CIF B-81864894, segons proposta 

de la Mesa de Contractació, per haver assolit la millor puntuació d’acord amb 

l’informe tècnic de valoració de 12 de setembre de 2017. FORMALITZAR 

l’Acord Marc 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 la 

suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 

FACULTAR l’estructura executiva que s’annexa al Decret d’Alcaldia de 6 de 

setembre de 2016 per aprovar la contractació derivada del present Acord Marc. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

8.- (0001/18)  EXCLOURE de la present licitació l’empresa Kone Elevadores, SA per 

no haver presentat justificació de l’oferta que es considerava presumptament 

anormal o desproporcionada segons els límits previstos a la clàusula 9 del plec de 

clàusules administratives particulars que regeix la present licitació d’acord amb el 

procediment establert a l’article 152 del TRLCSP. ADJUDICAR el contracte 

núm. 17002464, que té per objecte el servei de manteniment dels aparells 

elevadors dels edificis adscrits als 10 Districtes i Gerències de l’Ajuntament de 

Barcelona des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2019, per un import 

màxim de 894.542,38 euros, IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris ofertats, 

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a Ascensores Ersce, S.A. amb NIF A08277907, i d'acord amb la seva 

proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. 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 les relacions comptables que s’adjunten amb el 

següent desglossament: import adjudicació 739.291,22 euros; tipus impositiu del 

21% d'IVA, i import de l'IVA de 155.251,16 euros, sotmès a la condició 

suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim 

de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels 

adjudicataris 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 la suspensió de la 

formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, comparegui per 
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formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 

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

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

9.- (23/2017)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, aprovada per Acord de la 

Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016 i d'1 de juliol de 2017, per 

import de 296.966,34 euros de la Convocatòria general de subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, 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, Joventut, Infància i adolescència, Participació ciutadana, Associacionisme, 

Immigració- Acollida, Civisme i convivència, Drets dels animals, Foment 

d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones 

amb discapacitat i/o diversitat funcional, Acció comunitària, Temps i economia de 

les cures, Afers religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, Consum responsable, 

Inclusió, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la diversitat des de la mirada 

intercultural, del pressupost de l’any 2017 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; per sobrant 

del total de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona en la 

convocatòria general de subvencions de l’any 2017, amb la distribució 

pressupostària que s'adjunta com a annex. 

 

10.- (2017/001043) APROVAR l’expedient núm. 2017/001043 de modificacions de crèdit, 

corresponent a la relació MC – 00000136, consistent en transferències de crèdit 

del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 

20.954.272,17 euros dins del Capítol I, derivades de la regularització de despeses 

de mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 

modificacions d’altes i baixes des del dia 24 de maig de 2017 fins al dia 27 de 

setembre de 2017 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una 

esmena a la quantitat total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

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

el document de 19 d'octubre de 2017. 

 

12.- (2017/287)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per a  la realització del 

Projecte de visibilització, dinamització, enfortiment i creació de cooperatives de 

treball a 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 51.622,20 euros; AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa per un import de 51.622,20 euros amb càrrec a la partida 0702-48903-

43351, a favor de Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, amb CIF 

G62015789; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 

3 mesos a comptar des de la finalització del Projecte, presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions de la normativa i 
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del conveni en aquest sentit; FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i 

Desenvolupament Local i Consum, Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura 

del conveni. 

 

13.- (2017/626)  APROVAR el conveni de col·laboració empresarial entre l'Ajuntament 

de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra que té per objecte la creació de la 

“Càtedra de Política Econòmica Local”, amb l’objectiu de fomentar la docència, 

la recerca i la difusió dels coneixements en l’àmbit de la Política Econòmica 

Local per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i 

que instrumenta una transferència corrent a l’esmentada Universitat, per un import 

de 118.000,00 euros, cadascun del tres anys de vigència del conveni; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 354.000,00 euros amb 

càrrec a la partida 0702-48903-43333, distribuïts en 118.000,00 euros per a l’any 

2017, 118.000,00 euros per a l’any 2018 i 118.000,00 euros per a l’any 2019 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’anualitat de 2018 i 

2019 a favor de Universitat Pompeu Fabra, amb CIF Q-5850017-D; FACULTAR 

el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura 

del present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

14.- (2017/471)  APROVAR la modificació dels apartats 2 i 6 de la convocatòria 2017 de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a promoció i reforç de l’economia 

social i solidària, en el sentit d’ampliar el crèdit pressupostari en l’import de 

500.000,00 euros a càrrec del funcional 48901/43351 i fixant l’import final en la 

quantitat d'1.100.000,00 euros, mantenint sense alteració i plenament vigents la 

resta de les Bases i Convocatòria aprovades per acord de la Comissió de Govern 

de 6 d’abril de 2017; ORDENAR la publicació de la modificació de la 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de 

l’Ajuntament així com la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta 

Municipal; AUTORITZAR la despesa per un import addicional de 500.000,00 

euros per a promoció i reforç de l’economia social i solidària. 

 

15.- (2017/868)  AUTORITZAR la presentació de sol·licitud de subvenció davant el 

Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Projecte Treball i 

Formació, d’acord amb la resolució TSF/2162/2017, de 15 de setembre, per la 

qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions per 

al programa de Treball i Formació; ENCARREGAR la gestió dels tràmits 

necessaris per a l’execució i la justificació del projecte, una vegada atorgada 

aquesta subvenció, a la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SAU en la 

seva condició d’ens municipal encarregat de l’execució de les polítiques de 

l’Ajuntament en matèria d’ocupació i per disposar dels mitjans humans, materials 

i tècnics per a la realització del Projecte; FACULTAR la Gerent de Política 

Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona per a la 

signatura de tots els documents relatius a la sol·licitud i a l’execució del Projecte. 

 

16.- (E.01.6013.16) PRORROGAR cinc anys més, amb efectes del 4 de maig de 2016, la 

cessió d’ús atorgada per acord de la Comissió de Govern el 15 d’abril de 2011, 

d’un espai de 13,02 m2 de la planta primera de la finca núm. 42 del carrer Comerç 

a Asociación Catalana de Residentes Senegaleses, amb la finalitat d’establir la 

seva seu i prestar serveis d’acollida i d’integració als immigrants amb implicació 
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del moviment veïnal i associatiu, mantenint inalterable la resta de condicions de la 

cessió de l’ús aprovades per l’esmentat acord. 

 

17.- (3-138/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-138/2017 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 l’Institut 

de Barcelona Esports, per atendre despeses en la gestió econòmica de la 

Instal·lació Esportiva Municipal Pavelló l’Illa del Districte de Les Corts, per un 

import de 10.872,38 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable 17100995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

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

 

18.- (3-139/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-139/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 141.473,57 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. 17100991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

19.- (3-140/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-140/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 66.800,00 euros, per atendre transferències 

de crèdit del Districte de Sants, derivades de necessitats d’inversions, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17101091; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

20.- (3-141/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-141/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 850.000,00 euros, per atendre despeses 

derivades de la convocatòria de subvencions per projectes d’impuls 

socioeconòmic del territori, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable núm. 17101191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

21.- (1096/17)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l'Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail-Comertia per a la 

realització del Projecte desenvolupament del pla d’actuació per a l’any 2017, 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 50.000,00 euros; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 50.000,00 euros amb càrrec a la partida 0301-48903-43141 per a l’any 

2017 a favor de l'Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail-Comertia, 
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amb CIF G62811021; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 

màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del Pla d’Actuació anual, 

presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les 

previsions de la normativa i del conveni en aquest sentit; FACULTAR la 

Regidora de Comerç i Mercats, Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, per a la 

signatura del conveni. 

 

22.- (1224/17)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya per a  la realització del Projectes 

relacionats amb la petita i mitjana empresa (PIME) i l'empresa familiar a 

Barcelona, per a donar suport i acompanyar al col·lectiu empresarial format per 

micro, petites, mitjanes empreses i autònoms en el seu procés de creixement i 

consolidació, 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 106.000,00 euros; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per 

un import de 106.000,00 euros amb càrrec a la partida 48903-43333-0301, a favor 

de PIMEC, amb CIF G-61512257; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 

en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del Projecte, 

presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les 

previsions de la normativa i del conveni en aquest sentit; FACULTAR el Regidor 

d’Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a la signatura del conveni. 

 

23.- (1227/17)  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 d'1.191.890,66 

euros, durant el període 2017; Actuacions de millora en el Parc de la Ciutadella: 

583.197,00 euros; Sonar + D 2017: 100.000,00 euros; Elements de control i gestió 

dels accessos a dues places emblemàtiques de la  Vila de Gràcia: 20.000,00 euros; 

Arranjament de l’entorn pacificat per vianants de la Plaça de la Vila de Gràcia: 

carrer Goya: 40.000,00 euros; Avaluació dels efectes de la Pacificació dels carrers 

i l’espai de la Vila de Gràcia: 27.500,00 euros; Turó de la Rovira: Manteniment 

dels serveis i millora dels accessos: 80.000,00 euros; Viatge en el temps. Can 

Batlló en temps de Muñoz i Ramonet: 51.062,00 euros; Curs d’interpretació i 

guiatge al medi natural muntanya de Montjuïc: 5.416,80 euros; Avantprojecte per 

a la museïtzació de la seu del districte de Sants-Montjuïc: 3.872,00 euros; Disseny 

de Ruta accessible en Patrimoni a Pedralbes i Cementiri de les Corts: 6.500,00 

euros; Turó de la Rovira: comptatge de visitant: 12.680,00 euros; 

Monumentalització d'espais d'interès de Sant Andreu (7 espais-prova pilot) : 

85.000,00 euros; Projecte Senyalització d'espais d'Interès de Sant Andreu (prova 

pilot): 23.412,77 euros; Senyalització amb Beacons d'espais d'interès a Sant 

Andreu (prova pilot): 21.778,79 euros; Quiosc-bar i pèrgola als Jardins de la Creu 

de Pedralbes: 59.398,90 euros; Memòria Històrica sobre guerra i resistència a 

Sarrià, Pedralbes i Sant Gervasi: 12.750,00 euros; Rutes culturals i de patrimoni 

per a tothom al Districte de Sarrià Sant Gervasi: 13.578,80 euros; Materials 

didàctics per a escoles, dels Punts d'Interès culturals del Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi: 11.567,60 euros; Museïtzació Refugi Antiaeri de la Torre de la Sagrera: 

34.176,00 euros. 
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24.- (1219/17)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

la Diputació de Barcelona, l’Institut Català d’Energia, el Col·legi d’Enginyers 

Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona per a l’organització de l’esdeveniment Expoelectric 2017, congrés de 

referència per a la promoció del vehicle elèctric tant per al sector professional 

com a la ciutadania. ENCARREGAR a Barcelona Activa SAU SPM, com a ens 

instrumental de l’Ajuntament de Barcelona encarregat de les accions de promoció 

econòmica dels sectors empresarials, es faci càrrec de les despeses de muntatge 

dels estands de l’esdeveniment, fins a un màxim de 17.000,00 euros (IVA inclòs), 

d’acord amb allò que preveu el pacte tercer del conveni de col·laboració. 

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

la signatura del conveni. 

 

25.- (1230/17)  DETERMINAR, d’acord a l’article 2 de la Normativa sobre les 

instal·lacions d’enllumenat nadalenc a les vies públiques de Barcelona aprovada 

pel Plenari de 14 d’octubre de 2005, els límits del calendari anual de l’enllumenat 

nadalenc amb les següents assignacions: Encesa màxima dia normal: 4:30 hores. 

Encesa màxima dijous: 5:30 hores. Encesa màxima divendres i dissabtes: 6:30 

hores. Encesa màxima dies extraordinaris: 7:30 hores. Temps màxim d’encesa de 

la campanya: 248:30 hores; APROVAR el calendari de funcionament d’aquestes 

instal·lacions: Període de funcionament: del 23 de novembre de 2017 fins al dia 6 

de gener de 2018, ambdós inclosos. Data i hora d’encesa: 23 de novembre a les 

18.30 hores. Horari de funcionament: De diumenge a dimecres de 18.30 h. a 

23.00 h. Dijous de 18.30 h. a 24.00 h., excepte dia d’encesa, que serà de 18.30 h. a 

01.00 h. Divendres i dissabtes de 18.30 h. a 01.00 h. Dies extraordinaris: 24, 25, 

31 de desembre i 5 de gener:  de 18.30 h. a 02.00 h; APLICAR aquest règim tant a 

il·luminacions ornamentals nadalenques a la via pública com a façanes 

d’establiments comercials i de pública concurrència. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

26.- (20160504)  APROVAR l’addenda al conveni de 25 de novembre de 2016, en matèria 

d’observatori d’habitatge, per la qual s’adhereix la Secretaria d’Habitatge i 

Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl. 

FACULTAR el Regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona per a la 

signatura de l’addenda, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del 

mateix. DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

27.- (20170283)  APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 

de Barcelona i el Consorci de l’Auditori de Barcelona per a l’organització dels 

Concerts de Nadal de cant coral de la gent gran Canta Gran del 2017 i 2018, 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; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 82.000,00 euros, amb càrrec 
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als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, dels quals 

41.000,00 euros l’any 2017 i 41.000,00 euros l’any 2018, condicionats a 

l’existència de crèdit adequat i suficient per als exercicis posteriors a l’actual, a 

favor del Consorci de l’Auditori de Barcelona, amb NIF Q5856358F, per fer front 

a les despeses derivades del conveni; FACULTAR la Ima. Sra. Carmen Andrés 

Añón, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran per a la signatura de l’esmentat 

Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

28.- (20170291)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Save the children amb NIF G79362497 per l’execució del projecte “projecte 

"Accions de promoció social del programa de lluita contra la pobresa infantil", 

amb la finalitat de facilitar als infants coneixements, habilitats, destreses i valors 

que els ajudin a desenvolupar al màxim la seva personalitat i les seves relacions 

amb l'entorn, 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 32.000,00 euros (dels quals 16.000,00 euros l'any 

2017 i 16.000,00 euros l'any 2018). DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 

pública per raons d’interès públic justificades l’informe que consta a l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Fundació Save the children amb NIF 

G79362497, la despesa total de 32.000,00 euros, dels quals 16.000,00 euros  del 

pressupost de l'any 2017 i 16.000,00 euros del pressupost de l'any 2018, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, equivalent 13,09% del cost 

total del projecte del cost total del projecte (244.468,00 euros). REQUERIR 

l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a 

comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de l’aplicació 

dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la 

Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, per 

a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 

se’n derivin. 

 

29.- (20170306)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Centre 

d’Acollida Assís, amb NIF núm. G-62781935, per a l’execució del projecte 

“Atenció Integral per a Persones en Situació de Sense Llar” 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 

70.000,00 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 del Centre d’Acollida Assís, amb NIF núm. G-62781935, la 

despesa de 70.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 23142 48903 del 

pressupost de 2017, equivalent al 49,51% del cost total del projecte, que és de 

141.377,00 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, Tercera 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. 
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30.- (20170326)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Federació 

Catalana de Famílies Monoparentals, amb NIF núm. V-64425721, per a 

l’execució del projecte “Racó infantil: la màgia de compartir” 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 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 Federació Catalana de Famílies Monoparentals, amb 

NIF núm. V-64425721, la despesa de 40.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 

48903 23121 del pressupost de 2017, equivalent al 39,22% del cost total del 

projecte, que és de 102.000,00 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, Tercera 

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. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

31.- (1049/17)  AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa 

per un import de 107.718,60 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 

indicats en aquest mateix document, a favor de la Fundació Salut i Comunitat, 

amb NIF G61878831, per al servei residencial per a dones que pateixen violència 

masclista. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima 

31 de març de 2018 la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i 

la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. Aquest 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. 

 

32.- (E17-000702) AMPLIAR l'autorització de despesa, inicialment aprovada per Acord de 

la Comissió de Govern de 18 de maig de 2017, per un import 28.815 euros, amb 

càrrec a la posició pressupostària 0801/78051/15131 del pressupost de 2017, de la 

convocatòria de subvencions per a l’atorgament de subvencions per a 

l’arranjament i adequació de locals de caire cultural representatives d’altres 

ciutats i comunitats autònomes amb seu social al terme municipal de Barcelona, i 

d'acord amb la proposta emesa per a la Comissió de valoració de 28 de setembre 

de 2017. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

33.- (20172814)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 166.200,00 

euros amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, 

per subvencionar l'execució del projecte que s'indica tot seguit. ATORGAR una 
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subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l'entitat 

Casal Infants per l'acció Social als Barris, amb NIF G08828998, per un import de 

166.200,00 euros, equivalent al 30,73% del cost del projecte, per a la realització 

d'accions en l'atenció, la dinamització educativa, cultural i social dels infants i 

joves i les seves famílies del barri del Raval i al barri Besòs-Maresme, per 

extensió, del Districte de Ciutat Vella i del Districte de Sant Martí, amb un cost 

total d'execució de 540.758,62 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2017, 

d'acord amb els arts. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions. 

APROVAR el conveni adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà 

l'atorgament de la subvenció i FACULTAR per a la seva signatura la regidora del 

Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani l'Ajuntament, i que 

procedeixi a la justificació de la subvenció rebuda en el termini màxim de tres 

mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat. 

 

Districte de Nou Barris 

 

34.- (17010197)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis del Programa de 

gent gran del Districte de Nou Barris, amb mesures socials, de contractació 

pública sostenible, fins a 31 de gener de 2019,  amb núm. de contracte 17004497, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 

pressupost total de licitació de 809.763,76 euros, IVA inclòs, essent l'import 

190.532,65 euros a càrrec del pressupost per l'any 2017, l'import de 571.597,95 

euros a càrrec del pressupost per l'any 2018 i l'import de 47.633,16 euros a càrrec 

del pressupost per l'any 2019. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 

el plec de clàusules administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions 

tècniques reguladors del contracte i 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 736.148,87 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i 

import de l'IVA de 73.614,89 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat 

i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. DONAR-NE compte d'aquesta 

resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Districte de Sant Martí 

 

35.- (40302017)  APROVAR les Bases particulars del procediment de pública 

concurrència per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar. 

CONVOCAR la pública concurrència per la presentació de projectes de gestió 

cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 30.000,00 

euros del pressupost de l'any 2018 i 30.000,00 euros del pressupost de l’any 2019, 

que aniran a càrrec a la partida 489.03 924.16 06.10, condicionades a l’existència 

de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents, atès que l’execució 

de la gestió cívica s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. 
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36.- (40312017)  APROVAR les Bases particulars del procediment de pública 

concurrència per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri de la Palmera. 

CONVOCAR la pública concurrència per la presentació de projectes de gestió 

cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 30.000,00 

euros del pressupost de l'any 2018 i 30.000,00 euros del pressupost de l’any 2019, 

que aniran a càrrec a la partida 489.03 924.16 06.10, condicionades a l’existència 

de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents, atès que l’execució 

de la gestió cívica s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. 

 

37.- (40322017)  APROVAR les Bases particulars del procediment de pública 

concurrència per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri la Pau. 

CONVOCAR la pública concurrència per la presentació de projectes de gestió 

cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 30.000,00 

euros, que anirà a càrrec a la partida 489.03 924.16 06.10 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 s’iniciarà l’exercici següent a 

la seva autorització. 
 

38.- (40332017)  APROVAR les Bases particulars del procediment de pública 

concurrència per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri La Verneda. 

CONVOCAR la pública concurrència per la presentació de projectes de gestió 

cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 30.000,00 

euros del pressupost de l'any 2018 i 30.000,00 euros del pressupost de l’any 2019, 

que aniran a càrrec a la partida 489.03 924.16 06.10, condicionades a l’existència 

de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents, atès que l’execució 

de la gestió cívica s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. 
 

39.- (40342017)  APROVAR les Bases particulars del procediment de pública 

concurrència per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Vila Olímpica – Can 

Gili Nou. CONVOCAR la pública concurrència per la presentació de projectes de 

gestió cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 

30.000,00 euros del pressupost de l'any 2018 i 30.000,00 euros del pressupost de 

l’any 2019, que aniran a càrrec a la partida 489.03 924.16 06.10, condicionades a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents, atès 

que l’execució de la gestió cívica s’iniciarà l’exercici següent a la seva 

autorització. 

 

40.- (40352017)  APROVAR les Bases particulars del procediment de pública 

concurrència per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Bac de Roda – 

Poblenou. CONVOCAR la pública concurrència per la presentació de projectes de 

gestió cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 

35.000,00 euros del pressupost de l'any 2018 i 35.000,00 euros del pressupost de 

l’any 2019, que aniran a càrrec a la partida 489.03 924.16 06.10, condicionades a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents, atès 



 

Ref:CG 37/17 

v.  20- 10- 2017 

 9: 44 

16 

que l’execució de la gestió cívica s’iniciarà l’exercici següent a la seva 

autorització. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

41.- (20170611)  ENCARREGAR a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona les 

tasques a realitzar en matèria de l’aplicació del Pla d’Indicadors i amidaments per 

a l’avaluació dels àmbits d’implantació del model de superilles a la ciutat de 

Barcelona, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions 

generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2018; AUTORITZAR 

i DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 68.750,00 euros amb càrrec 

als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor de 

l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, amb NIF P0800075D, per a fer front 

a les despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió; APLICAR, amb càrrec a la 

partida indicada en aquest mateix document, l’import de 34.375,00 euros al 

Pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’any 2017 i 34.375,00 euros al 

Pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’any 2018. La consignació 

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; i PUBLICAR aquest encàrrec al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 
 

42.- (BC 2017/153) APROVAR inicialment el Pla de Renovació Integral de l'Enllumenat 

Públic, als 10 Districtes de la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 

amb els informes municipals competents, que figuren a l'expedient administratiu i 

que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 13.985.084,12 

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 (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 diari dels 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. 

 

Districte de Ciutat Vella 
 

43.- (17PL16473)  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); de la 

Tercera Modificació puntual del Pla Especial de la nova bocana del Port de 

Barcelona, promogut pel Port de Barcelona, 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 95.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques, 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. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

 

44.- (3 BD 2017 035) APROVAR definitivament el projecte executiu de reurbanització del 

carrer Leiva entre els carrers Sant Roc i Gaiarre, i del carrer Àliga, entre la 

carretera de la Bordeta i el carrer Vilardell, al Districte de Sants-Montjuïc 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'1.959.793,17 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), a 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. 

 

45.- (3 BD 2017 089) APROVAR definitivament el projecte executiu de reurbanització del 

carrer Radas, entre el passeig de l’Exposició i el carrer Elkano i el carrer 

Concòrdia entre el carrer Mare de Déu del Remei i el carrer Elkano, al Districte 

de Sants-Montjuïc 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'1.609.540,33 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) i 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. 

 

46.- (3 BD 2017 0180) APROVAR el Projecte Modificat del projecte de la reurbanització de la 

plaça del Mig de Can Clos al barri de la Marina del Port, al Districte de Sants-

Montjuïc de Barcelona, a l’empara de 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) i d’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció d’Obra i de la Direcció 

Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe Jurídic de BIMSA que 

figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, 

per un import d'1.494.167,09 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de 

sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa oferta per l’adjudicatari 

(1.239.091,06 euros, IVA inclòs) i l’import de les modificacions  (246.861,16 

euros IVA inclòs que representen el 19,92% d’increment sobre el contracte signat 

per l’adjudicatari), més el control de qualitat (8.214,87 euros), consistents 

principalment en: ajustos d’amidaments i presencia d’elements no previstos al 

projecte,  per solucionar les deficiències existents en la construcció i en la 

impermeabilització que estan produint filtracions d’aigua sota la plaça; 

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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47.- (3 BD 2017 183) APROVAR el Projecte Modificat del projecte de la reurbanització de 

l’eix conformat pels carrers de St. Frederic, Casteràs i Càceres (fins a St. 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, a l’empara de 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) i d’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció 

d’Obra i de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe 

Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es 

donen per reproduïts, per un import de 2.151.211,83 euros, el 21% d’IVA inclòs, 

import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa oferta per 

l’adjudicatari (1.639.845,93 euros, IVA inclòs) i l’import de les modificacions 

(325.274,93 euros IVA inclòs que representen el 19,84% d’increment sobre el 

contracte signat) més el control de qualitat i els serveis afectats (186.090,97 euros 

IVA inclòs), consistents principalment en: ajustos d’amidaments, presencia 

d’elements no previstos al projecte, com un refugi antiaeri, i serveis afectats que 

han interferit en el desenvolupament de l’obra; 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. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

48.- (5BD 2014/116) APROVAR inicialment el Projecte executiu, memòria ambiental i estudi 

de seguretat i salut de la reurbanització del carrer Vergós entre Via Augusta i els 

jardins de Dorotea Chopitea, (Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 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 3.037.355,14 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) 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. 

 

49.- (5BD 2016/157) APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització dels jardins de la 

finca de Can Ferrer, al carrer Alfons XII 42-48, Fase 1, al Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi 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 564.516,62 euros, el 21% de l’impost del valor 

afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 72 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació; 

ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació i DONAR-NE 
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compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

50.- (16PL16411)  DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei 30/1992, 

de 26 de novembre, modificada per la llei 4/1999 de 13 de gener, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú; de la tramitació del Pla 

Especial per a l’equipament esportiu situat al passeig Bonanova, 29-35, promogut per 

l’Institut de les Missioneres de la Immaculada Concepció, atesa l’existència de motius 

determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a 

aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla; i PROCEDIR a l’arxiu de 

les actuacions. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

51.- (9BD 2016/103) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la reurbanització del carrer 

Puerto Príncipe, barri el Congrés i els Indians, 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 

d'1.386.509,97 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; APROVAR i 

FORMALITZAR el conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre 

terrenys de línies de Baixa Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU; 

RESOLDRE les al·legacions presentades, d’acord amb l’informe de resposta a les 

al·legacions que figura dins l’expedient administratiu; PUBLICAR aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més 

circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; 

NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Sant Martí 

 

52.- (SJ-17-069)  RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d'informació pública de la 

Modificació Puntual de l'Ordenació Singular de Terrasses de la rambla del Poblenou, 

d'iniciativa municipal, en el sentit que, justificadament i raonada, figura a l'informe 

jurídic que consta a l'expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, a 

l'empara de l'article 79 de l'Ordenança de Terrasses, la Modificació Puntual de 

l'Ordenació Singular de Terrasses de la Rambla del Poblenou, segons el text que consta 

com a annex a la present proposta. NOTIFICAR el present acord als interessats que han 

comparegut durant el tràmit d'informació publica. PUBLICAR el present acord i el text 

íntegre de la Modificació Puntual de l'Ordenació Singular de Terrasses de la rambla del 

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

a la Gaseta Municipal, i a la pàgina web de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i 

Qualitat de Vida (IMPUiQV), en compliment de l'article 80 de l'Ordenança de Terrasses. 

I DONAR-NE compte al Plenari del Consell Municipal. 

 

b) Mocions 

 

 

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

onze hores. 

 


