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ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 6 de maig de 2015. 

Aprovació de l'acta de la sessió de 29 d'abril de 2015. 

Part decisòria 

Propotes d'acord 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR, SEGURETAT l MOBILITAT 

(39-2015 DSAJ) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i él 
Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a la realització coordinada 
de l'enquesta de victimització.de Barcelona i la seva àrea metropolitana. DESIGNAR el primer 
tinent d'alcalde, Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, 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 
i Règim Interior. 

(414/2015) CONVOCAR 60 places de Bomber/a d'accés, del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs - oposició lliure i 
APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte de la present 
resolució a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

(0368/15)AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 58.550,00 euros amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Organización 
Mundial de Ciudades y Gobiernos, amb NIF G63327696, per a OIDP Observatori Internacional 
de la Democràcia Participativa; APROVAR el conveni amb la Organización Mundial de Ciudades 
y Gobiernos, amb NIF G63327696, per un import de 58.550,00 euros, per a OIDP Observatori 
Internacional de la democràcia participativa, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la 
Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010; FACULTAR el Sr. Carles Agustí i Hernàndez, Comissionat de Participació 
Ciutadana i Associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat 
conveni; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que 
concorre en el projecte; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 
mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. DONAR-NE compte a· la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

(0798/15)AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 180.167,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Federació 
d'Associacions de Veïns de Barcelona, amb NIF G08508186, per a la promoció per a 
l'associacionisme veïnal de la ciutat; APROVAR el conveni amb la Federació d'Associacions de 
Veïns de Barcelona, amb NIF G08508186, per un import de 180.167,00 euros, per a la promoció 
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per a l'associacionisme veïnal de la ciutat, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa 
General Regulado'ra de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 
2010; FACULTAR l'lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, Primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte; REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que, en el termini màxim de data 31 de març de 2016, presenti el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència i Règim Interior. 

(0748/15)AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 8.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Federació 
d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos de 
Ciutat Vella-Barcelona Associació Coordinadora de Colles Gegants Bestiari, amb NIF 
G58899964, per al Projecte de difusió i producció cultura popular tradicional catalana; APROVAR 
el conveni amb la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la 
Casa dels Entremesos de Ciutat Vella-Barcelona Associació Coo,rdinadora de Colles Gegants 
Bestiari, amb NIF G58899964, per un import de 8.000,00 euros, per al Projecte de difusió i 
producció cultura popular tradicional catalana, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la 
Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010; FACULTAR el Sr. Carles Agustí i Hernàndez, Comissionat de Participació 
Ciutadana i Associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat 
conveni; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que 
concorre en el projecte; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 
mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funçionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

(0804/15)AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 120.000,00 euros amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del Comitè Català per 
als refugiats - Catalunya amb ACNUR, amb NIF V62655659, per a la realització del projecte 
"Lluita contra la violència sexual i discriminació socioeconòmica de les dones a la República 
Democràtica del Congo"; APROVAR el conveni al Comitè Català per als refugiats - Catalunya 
amb ACNUR, amb NIF V62655659, per un import de 120.000,00 euros, per a la realització del 
projecte: "Lluita contra la violència sexual i discriminació socioeconòmica · de les dones a la 
República Democràtica del Congo", d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa 
General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 
2010; FACULTAR l'lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, Regidor de Presidència i Territori, per a la 
signatura de l'esmentat conveni; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la 
excepcionalitat que concorre en el projecte; REQUERIR rentitat benefíciària per tal que, en el 
termini màxim de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència i Règim Interior. 

(0805/15)AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del Comitè Català per 
als refugiats - Catalunya amb ACNUR, amb NIF V62655659, per a "Escoltem els refugiats"; 
APROVAR el conveni amb el Comitè Català per als refugiats - Catalunya amb ACNUR, amb NIF 
V62655659, per un import de 30.000,00 euros, per a "Escoltem els refugiats", d'acord amb allò 
previst en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel 
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Consell Plenari el 17 de desembre de 2010; FACULTAR l'lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, Regidor de 
Presidència i Territori, per a la signatura de l'esmentat conveni; DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte; REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, 
presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons 
rebuts. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

Districte de l'Eixample 

8.- (20159201) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte núm. 14C00037, que té 
per objecte la Gestió dels serveis públics, modalitat concessió, per la gestió dels espais i casals 
de gent gran del Districte de l'Eixample, durant el període de 2015-2017, per un import de 
73.797,93 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, 
per baixa en l'adjudicació. 

9.- (14C00013) RECTIFICAR les errades materials de les clàusules 2.2 apartat c) paràgraf 2on i 
16.2 paràgraf l, relatives a la presentació de la documentació P.rèvia al pagament, del plec de 
clàusules administratives particulars del contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Urgell i del Casal Infantil Urgell, d'acord 
amb els articles 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, i 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost de procediment administratiu de Catalunya, en el sentit que consta a l'annex adjunt. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

10.- (40003/14) APROVAR el document de desplegament dels treballs per l'any 2015 d'acord amb el 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, per a la realització i manteniment de franges de protecció en zones 
urbanitzades i altres tasques de prevenció d'incendis del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per als 
anys 2014-2017, aprovat en data 14 de maig de 2014. FACULTAR el regidor del Districte per a la 
seva signatura. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 47.000,00 ·euros amb 
càrrec a la parti~a 0605 46733 13614 de l'exercici 2015, a favor del Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola, amb NIF P0800066C, per al desplegament de l'any 2015. 

11.- (7001/2015) APROVAR el conveni de col·laboració entré l'Ajuntament de Barcelona i el Centre 
Cultural Sant Vicenç de Sarrià, amb NIF G64854920, per a la modernització de la cambra negra i 
sistemes de llum i so del Teatre del Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià, que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, per un 
import de 30.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 0605 78043 15131 de 
l'exercici 2015, a favor del Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, amb NIF G64854920. 
FACULTAR el Regidor del Districte per a la signatura de l'esmentat conveni. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 
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ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA l OCUPACIÓ 

INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 6 de 
maig de 2015. 
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(2015/129) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb NIF Q0873001B, per a l'execució del 
projecte "Barcelona és Moda 2015", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 
concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 35.000,00 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els 
informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR l DISPOSAR la despesa de 35.000,00 amb 
càrrec a la partida 0702-48903-43141, equivalent al 50% del cost total del projecte corresponent 
a 70.000,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, 
a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts, de conformitat amb el pacte sisè del conveni. FACULTAR el Regidor de Comerç, 
Consum i Mercats, Raimond Blasi i Navarro, per a la signatura del present conveni. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

(2015/123) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb NIF Q0873001 B, per a l'execució de 
diverses accions relacionades amb el comerç per a l'any 2015, 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. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR l DISPOSAR la 
despesa de 50.000,00 amb càrrec a la partida 0702-48903-43141, equivalent al 50% del cost 
total del projecte corresponent a 100.000,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 
en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti 
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. 
FACULTAR el Regidor de Comerç, Consum i Mercats, Raimond Blasi i Navarro, per a la 
signatura del present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i 
Ocupació. 

(2015/130) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació 
Catalana de l'Empresa Familiar del Retail-Comertia, amb NIF G62811021, per al 
desenvolupament del Pla d'Actuació 2015, 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 52.000,00 
euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades 
en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR l DISPOSAR la despesa de 52.000,00 
amb càrrec a la partida 0702-48903-43141, equivalent al 48,44% del cost total del projecte 
corresponent a 107.342,00 euros. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació 
de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR el 

l 

Regidor de Comerç, Consum i Mercats, Raimond Blasi i Navarro, per a la signatura del present 
conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

(2015/143) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, amb NIF Q5855049B, per a la promoció de la ciutat de 
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Barcelona en el sector de l'alimentació, 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 120.000,00 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els 
informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR l DISPOSAR la despesa de 120.000,00 amb 
càrrec a la partida 0702-48903-43333, equivalent al 22,37% del cost total del projecte 
corresponent a 536.500,00 euros. REQUERIR l'entitat' beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació 
de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR la 
Segona Tinent d'Alcalde, Sònia Recasens i Alsina per la signatura del present conveni. DONAR
NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

(2015/153) APROVAR el Protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona relatiu a la implantació d'una plataforma de 
pagament a través del mòbil de l'estacionament regulat a tots els municipis de la Província de 
Barcelona. FACULTAR la Segona Tinent d'Alcalde, Sònia Recasens i Alsina, per a la signatura 
del protocol. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

(3-071/2015) APROVAR l'expedient núm. 3-071/2015 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2015, 
d'import 2.090.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable riúm. 15042191. 

(3-073/2015) APROVAR l'expedient núm. 3-073/2015 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2015, 
d'import 52.011,64 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions 
pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 15042491. 

(3-074/2015) APROVAR l'expedient núm. 3-074/2015 de modificacions de crèdit, consistent en 
una generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona per a l'exercici 2015, provinents de l'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, én 
concepte d'aportacions a las despeses de soterrament de les línies elèctriques i telefòniques 
amb motiu de la rehabilitació del conjunt d'edificis catalogats, coneguts com a "Casetes del Clot", 
per un import total de 18.086,25 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable 15042495; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

(3-075/2015) APROVAR la modificació de la incorporació al pressupost 2015 dels romanents de 
crèdit per un import de 128.563,50 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d'aplicacions pressupostàries que consten a l'expedient referència comptable núm. 
15042791; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

(3-077/2015) APROVAR la modificació de la incorporació al pressupost 2015 dels romanents de 
crèdit per un import de 339.747,79 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d'aplicacions pressupostàries que consten a l'expedient referència comptable núm. 
15042891; i DONAR-_NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 
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23.- (3-078/2015) APROVAR l'expedient núm. 3-078/2015 de modificacions de crèdit, consistent en 
una generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona per a l'exercici 2015, corresponents als ingressos de l'Estat en concepte de Cessió de 
Tributs i Fons Complementari de Finançament, i per import total de 2.814.300,00 euros, per tal 
d'incrementar l'aportació a l'Area Metropolitana de Barcelona segons el criteri adoptat en el 
Consell Plenari de data 20 de febrer de 2004, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable 
15042895; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

24.- (3-079/2015) APROVAR l'expedient núm. 3-079/2015 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2015, 
d'import 8.000.000,00 euros, de conformitat amb la d,ocumentació i amb la distribució 
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 15042991. 

25.- (3-083/2015) APROVAR l'expedient núm. 3-083/2015 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2015, 
d'import 2.122.853,50 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 15043091. 

26.- (24819) ACORDAR la cessió onerosa d'ús, mitjançant subarrendament, a favor de l'associació 
Sida Studi, d'un espai del local entitat 1-B pis principal de la planta primera de la finca del carrer 
del Carme núm. 16, per un termini de 4 anys, per a destinar-lo a seu social i poder desenvolupar 
les seves activitats estatutàries, d'acord amb les condicions reguladores annexes, que s'aproven; 
i FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

27.- (25047) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l'Habitatge la gestió i administració dels 
habitatges del carrer Morales núm. 7 (bloc B) baixos tercera i carrer Morales núm. 11 (bloc C) 
segon segona, de propietat municipal, situats en la promoció Travessera de les Corts- carrer de 
Morales (Colònia Castells), per a destinar-los a lloguer del senyor Dalmiro Poncelas Gonzalez i 
de la senyora Maria Teresa Boadas Hernandez, respectivament, com a afectats urbanístics de la J 

Fase 11 Tram B de la MPGM de la Colònia Castells que han d'ésser reallotjats. 
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ÀREA D'HÀBITAT URBÀ 

(20150369) ATORGAR una subvenció a Eco-Unión, amb NIF G63799191, mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora 
de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari 17 de desembre 
de 201 O, per un import de 9.000,00 euros, per al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i Eco-Union per a la realització del projecte "Climate Eco Forum"; DECLARAR la no
inclusió en convocatòria pública donada l'excepcionalitat que concorre en el projecte; APROVAR 
el conveni on s'articula aquesta subvenció, de conformitat amb la Normativa reguladora dels 
expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions 
públiques i institucions, aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR el Sr. 
Joan Puigdollers i Fargas, Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans per a la seva signatura; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import de 9,000,00 euros, amb càrrec al/s 
pressuposUos i partida/es indicats en el document comptable, a favor d'Eco-Unión, amb NIF 
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G63799191, per fer front a l'esmentat Conveni; i REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que 
presenti el compte justificatiu dels fons rebuts d'acord amb el pacte cinquè del. Conveni i de 
conformitat amb la normativa vigent. 

(20150357) ATORGAR una subvenció a l'Associació d'Organitzacions registrades EMAS a 
Catalunya (CLUB EMAS), amb NIF G64241409, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional de conformitat amb els articles 22.2c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari 17 de desembre de 2010, per un import 
de 10.000,00 €, per al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació 
d'Organitzacions Registrades EMAS a -Catalunya per contribuir a la promoció d'activitats 
econòmiques gestionades amb criteris ambientals mitjançant el projecte "Viver d'empreses 
EMAS"; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada l'excepcionalitat que concorre 
en el projecte; APROVAR el conveni on s'articula aquesta subvenció, de conformitat amb la 
Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius 
amb altres administracions públiques i institucions, aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 
2011; FACULTAR el Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona 
per a. la seva signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per import de 
10.000,00 € a favor de l'Associació d'Organitzacions registrades EMAS a Catalunya (CLUB 
EMAS), amb NIF G64241409, per fer front a l'esmentat Conveni; APLICAR, amb càrrec a la 
partida indicada en aquest mateix document, l'import de 5.000,00 € al Pressupost de la Gerència 
d'Hàbitat Urbà de l'any 2015 i 5.000,00.-€ al Pressupost de la Gerència d'Hàbitat Urbà de l'any 
2016. 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 REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons 
rebuts d'acord amb el pacte sisè del Conveni i de conformitat amb la normativa vigent. DONAR
NE compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

(20120012 Volum 12 Lot A) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del 
contracte que té per objecte les connexions d'actes cívics a la via pública 2012-2013, lot A, fins al 
31 de maig de 2016, d'acord amb el que estableix la clàusula 3 de plec de clàusules 
administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d'acord amb el que estableix 
l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del contracte 
número 12001587 per un import de 341.250,00 euros amb càrrec als Pressupostos i Partides 
indicades en el document comptable, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
els pressupostos corresponents. DISPOSAR-LA a favor de Citelum lbérica, SA, NIF A59087361. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les 
dependències d'Administració d'Hàbitat Urbà. 

(20120012 Volum 13 Lot B) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del 
contracte que té per objecte les connexions d'actes cívics a la via pública 2012-2013, lot 8, fins al 
31 de maig de 2016, d'acord amb el que estableix la clàusula 3 de plec de clàusules 
administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d'aéord amb el que estableix 
l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del contracte 
número 12001588 per un import de 280.000,00 euros amb càrrec als Pressupostos i Partides 
indicades en el document comptable, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
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els pressupostos corresponents. DISPOSAR-LA a favor de la Sociedad Esp. Const. Elect.,SA, 
NIF A08001182. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte 
a les dependències d'Administració d'Hàbitat Urbà. 

(20120012 Volum 14 Lot C) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del 
contracte que té per objecte les connexions d'actes cívics a la via pública 2012-2013, lot C, fins 
al 31 de maig de 2016, d'acord amb el que estableix la clàusula 3 de plec de clàusules 
administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d'acord amb el que estableix 
l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. AMPLIAR l'autoritzaèió i disposició de despesa del contracte 
número 12001589 per un import de 534.000,00 euros amb càrrec als Pressupostos i Partides 
indicades en el document comptable, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
els pressupostos corresponents. DISPOSAR-LA a favor d'lmesapi, SA, NIF A28010478. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les 
dependències d'Administració d'Hàbitat Urbà. 

(20150020) MINORARl'autorització i disposició de despesa del contracte número 14005961 que 
té per objecte el "servei de neteja i conservació de la xarxa de clavegueram de la ciutat de 
Barcelona" per un import de 993.430,24 euros d'acord amb l'informe dels serveis tècnics 
municipals de 14 d'abril de 2015 i amb la clàusula 3 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. APLICAR aquesta minoració de la consignació amb càrrec als Pressupost i Partida 
indicades en el document comptable. NOTIFICAR la present resolució a l'interessat. 

(20150238) APROVAR el protocol d'entesa a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona i les 
empreses i entitats patrocinadores de l'oficina pel desenvolupament del programa City Resilience 
Profiling Programme (CRPP) d'UN-Habitat, per a la constitució de la Barcelona Urban Resilience 
Partnership; FACULTAR el Tercer Tinent d'Alcalde per a la seva formalització; DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

(14PL16212) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de 
consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic 
pel termini de dos mesos; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; 
PRORROGAR la suspensió, a l'empar de l'article 73.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, i de conformitat amb les determinacions de 
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorpora a aquest acord, de l'atorgament de comunicacions prèvies d'inici 
d'activitats per a la instal·lació i/o ampliació de Clubs Socials Privats consistents en Associacions 
de Consumidors de Cànnabis, regulades a l'epígraf 12.51/19 de l'Ordenança Municipal 
d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental de Barcelona, en l'àmbit delimitat 
i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l'expedient, · elaborat de conformitat amb el punt 3 
de l'esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, de conformitat amb l'a~icle 74.1 de l'esmentat 
text legal, que el termini de la suspensió serà de dos anys a comptar desde el 13 de juny de 
2014, día següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l'acord de 
la suspensió potestativa prèvia; i PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

36 .- (15obo53) APROVAR inicialment el "Projecte d'urbanització de la zona verda central de la 
Marina del Prat Vermell, entre els carrers Ascó-Ulldecona-Pontils-Arnès", al Districte de Sants
Montjuïc, a Barcelona, d'iniciativa pública amb finançament privat, d'acord amb l'Informe Tècnic 
del Projecte de 22 d'abril de 2015, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes 
es dóna per reproduït, amb un import de 4.932.996,81 euros, més el 21 % de l'impost del valor 
afegit (IVA), d'acord amb allò que preveu l'art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit 
projecte durant un termini d'un mes, a partir del dia següent de la publicació de l'anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un diari dels de més circulació de la província, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

37.- (3BC 2014/144) APROVAR definitivament el Projecte executiu del nou nucli d'accés al baluard 
de Sant Carles al Castell de Montjuïc a Barcelona, al Districte de Sants-Montjuïc, d'iniciativa 
municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte, que figura a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduil, ,per un import d'1.253.002,21 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 (TRLLMRLC); RESOLDRE les al·legacions presentades d'é;lcord amb 
l'Informe de Resposta de les al·legacions que s'inclou dins l'expedient administratiu; PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i en un diari dels 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 d'Horta-Guinardó 

38 .- (7BD 2015/017) APROVAR el Projecte Modificat del projecte de rehabilitació de la Masia de Can 
Fargas, al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, segons l'article 42 i ss. del Decret 179/1995, , 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i 
d'acord amb l'Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal Bimsa que figura a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 2.100.4 73,36 euros, 
el 21 % de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte 
(1.7 40.895,55 euros, que ja incorpora la baixa ofertada · per l'adjudicatari), l'import de les 
modificacions (309.610,32 euros) i les partides de control de qualitat i escomeses i legalitzacions 
(49.967,49 euros), el que suposa un increment del 17,78% sobre el preu del contracte adjudicat i 
un decrement del -8,01 % sobre el total del Pressupost per a Coneixement de l'Administració 
aprovat definitivament (2.283.427,72 euros); PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de 
Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal Bimsa la gestió de l'actuació. 

39.-

Ref:CG 16/15 
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Districte de Nou Barris 

(15obo54) APROVAR inicialment el "Projecte d'urbanització de l'àmbit del PAU 1 de la MPGM 
del Barri de Roquetes (fases 2 i 3 d'urbanització de superfície)" al Districte de Nou Barris, a 
Barcelona, d'iniciativa publicoprivada, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte de 22 d'abril de 
2015, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un import total d'1.666.304,53 euros, més el 21 % de l'impost del valor afegit (IVA); d'acord amb 
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allò que preveu l'art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit projecte durant un termini 
d'un mes, a partir del dia següent de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (SOP), i en un diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es 
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents 

Districte de Sant Martí 

40.- (10BC 2015/043) APROVAR el Projecte Modificat de consolidació estructural i treballs sota 
rasant a l'edifici· de Ca l'Alier, al Districte de Sant Martí de Barcelona, segons l'article 42 i ss. del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, i d'acord amb l'Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal Bimsa, que figura a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import 
d'1.493.306,68 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, import resultant de sumar el 
preu del contracte apartat 8.0 d'Actuacions prèvies, subfases 1_A, 1_8 i 2 (1 .285.880,58 euros, 
que ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari) i l'import de les modificacions (207.426, 10 
euros) el que suposa un íncrement del 16,13% sobre el preu del contracte adjudicat i un 
decremel)t del -3.75% sobre el total del Pressupost per a Coneíxement de l'Administracíó (PCA) 
IVA inclòs, aprovat definitivament (1 .599.132,41 euros); PUBLICAR aquest Acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a 
la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament; í ENCARREGAR a la socíetat 
municipal Bimsa la gestió de l'actuació. 

41 .-

42.-

Ref:CG 16/15 
V 6- 5-2015 
12: 12 

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUAL TA T l ESPORTS 

(20150179) RESTAR assabentat del Decret de l'Alcaldia, de 21 d'abril de 2015, que té per 
objecte l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, l'Institut Català de la Salut, el PAMEM i l'Ajuntament de Barcelona, pel qual es 
concreta l'aportació del Servei Català de la Salut al PAMEM per a l'any 2014. 

(20150297) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Gresol -
Projecte Home, amb NIF G61369526, per a l'execucíó del projecte "Rehabilitacíó de persones 
drogodependents de Barcelona", que instrumenta l'atorgament de la subvencíó de concessió 
directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 1.7 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 
import de 30.000 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic justificades en els ínformes que consten en l'expediel)t. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de 30.000 euros, dels quals 15.000 euros l'any 2015 i 15.000 euros l'any 2016, 
condicionats aquests darrers a l'existència de crèdít adequat i suficient, i amb càrrec a la partida 
0201 48903 31111, equívalent al 9,55 % del cost total del projecte (314.069,70 euros). 
REQUERIR l'entitat benefíciàría per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar 
des del 31 de desembre de 2015 i 31 de desembre de 2016, presenti la justificació de l'aplicació 
dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Sra. Cristina 
lniesta Blasco, delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 
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(20150189) APROVAR el conveni. entre ·l'Ajuntament de Barcelona i Associació Iniciatives 
Solidaries, amb NIF G-61019642, per a l'execució del projecte "Voluntaris Solidaris", que 
instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la 
normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 30.000 euros. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que 
consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 30.000 euros amb càrrec a la 
partida 0201 48903 23142 de l'exercici 2015 de la Direcció de Serveis de Família i Serveis 
Socials, equivalent al 49,77 % del cost total del projecte (60.271,69 euros). REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que en un termini no supetior als tres mesos, a comptar des de la finalització 
de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb 
el pacte setè del conveni. FACULTAR l'lma. Sra. Maite ·Fandos i Payà, Regidora de l'Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i Quarta Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, per a 
la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 

(20150231) AUTORITZAR la despesa de 910.000,00 euros, dels quals 800.000,00 euros del 
pressupost de 2015 i 110.000,00 euros al pressupost de 2016, amb càrrec a la partida 464.10 
232.31 02.01, corresponent a l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Barcelona per fer front a 
les despeses de la Targeta Rosa Metropolitana als beneficiaris de 60 a 64 anys, ambdós 
inclosos, empadronats a Barcelona, en virtut del conveni de col·laboració signat entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 14 de març de 2003 i les seves 
pròrrogues. DISPOSAR l'obligació a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF núm. 
P0800258F. 

(20150236) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Benestar Social Fundació 
Privada per a l'execució del projecte "Suport al Servei d'Atenció a Persones en situació de 
Fragilitat, Vulnerabilitat i Exclusió Social (SAFES) - Llar la Mercè (2015-2016)", per donar 
resposta a les necessitats de persones en situació de fragilitat, vulnerabilitat i exclusió social, que 
estan en procés d'envelliment i no tenen grau protegit per la Llei de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), 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 73.125,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons, d'interès públic justificades en els informes que consten en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Benestar Social Fundació Privada, amb NIF 
núm. G58523044, la despesa de 73.125,00 euros, dels quals 34.125,00 euros corresponen a 
l'exercici 2015 i 39.000,00 euros a l'exercici 2016, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient, amb càrrec a la partida 0201 48903 23134 equivalent al 49,58% del cost total del 
projecte (147.500,00 euros). REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni, a comptar des de la 
data de finalització del primer exercici i, en el segon i darrer exercici d'execució del projecte 
subvencionat presenti el compte justificatiu simplificat corresponent a la totalitat del projecte 
realitzat, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització íntegra del 
projecte. FACULTAR la comissionada d'Alcaldia de la Gent Gran, Sra. Maria Assumpció Roset 
Elias, per a la signatura del conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports 

11 



Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

46.-

47.-

48.-

Ref:CG 16/15 
\', 6-5-2015 
12: 12 

(20150348) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el Comitè 1r de Desembre
Plataforma Unitària d'ONG-Sida de Catalunya, amb NIF núm. V61781795, per a l'execució del projecte 
"Foment de la prevenció, la promoció de la salut i la sensibilització comunitària frónt al VIH/ sida", per 
lluitar contra la discriminació de les persones seropositives, implementar tasques de formació interna i 
sensibilització comunitària a través de la comunicació per fomentar la prevenció de la Sida i la promoció 
de la salut, 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 18.000,00 euros. DECLARAR la no
inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d'ONG
Sida de Catalunya, amb NIF núm. V61781795, la despesa de 18.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
0201.31111.48903, de l'exercici del 2015, equivalent al 45, 17 % del cost total del projecte (39.850,00 
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. F ACUL TAR la Sra. Cristina lniesta Blasco, delegada de Salut de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i 
Esports 

(20150198) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i lntress, amb NIF núm. G08973224, 
per a l'execució del projecte "Espai maternoinfantil", per donar un recurs psico-sòcio-educatiu adreçat a 
famílies més desfavorides amb fills i filles menors de 3 anys, que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 
import de 60.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic 
justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de lntress, 
amb NIF núm. G08973224, la despesa de 60.000 euros, dels quals 30.000,00 euros corresponen a 
l'exercici 2015 i 30.000,00 euros a l'exercici 2016, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, 
amb càrrec a la partida 0201 23111 48903, equivalent al 41,54% del cost total del projecte (144.454 
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 l'lma. Sra. lrma Rognoni i Viader, Regidora de Família, 
Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 

(20150205) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona la .Caixa, amb CIF G58899998, per a col·laborar i coordinar l'acció d'ambdues 
institucions en l'àmbit de la promoció social de les persones grans per als anys 2015 i 2016, vigent des 
del dia següent a la formalització del conveni fins al 31 de desembre de 2016, amb possibilitat de pròrroga 
expressa fins a 2 anys més, mitjançant el corresponent acord previ a la seva finalització. FACULTAR 
l'lma. Sra. Maite Fandos i Paya, Tinent d'Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, per a la signatura 
de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que es derivin, així com la seva pròrroga, si 
s'escau. DONAR-NE compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 
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