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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 

Acta de la sessió del 25 de juny de 2015, aprovada l’1 de juliol de 2015 
 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia 25 de juny de 2015 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'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Laia 
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 
Imes. Sres. Regidores, Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 
Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. Montaner Martorell. 
assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu 

hores. 
 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 17 de juny de 2015, 

l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova. 

 
 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 

resolucions següents: 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. ICB, SA 
Acord del Consell d'Administració d'ICB, SA, de 15 de juny de 2015, que INICIA, 

de conformitat amb allò disposat als articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i atesa la justificació de la seva necessitat i idoneïtat 
continguda en l’informe de la Direcció de 15 de juny de 2015, expedient de 
contractació dels serveis de producció de continguts i programes informatius i dels 
serveis tècnics per a la producció d’informatius i programes dels canals de 
comunicació gestionats per ICB, per un període de dos anys, a comptar des del dia 
següent al de la formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga fins a un 
màxim de 2 anys més, i un valor estimat de 35.760.000 euros; ESTABLEIX el 
pressupost total de licitació en 18.029.000 euros, IVA inclòs, dels quals 
14.900.000 euros corresponen al pressupost net i 3.129.000 euros a l’Impost 
sobre el Valor Afegit, calculat al tipus del 21%; APROVA el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques; i CONVOCA la 
licitació per tal d’adjudicar el contracte mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
2. ICUB 
Resolució de la Gerent de l'ICUB, de 12 de maig de 2015, que adjudica, d’acord 

amb l’informe tècnic que s’adjunta a aquesta resolució, el contracte núm. 
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15000931, que té per objecte Producció artística, tècnica i comunicació de les 
Festes de la Mercè i la contractació internacional del MAC Festival de Barcelona, 
per un import  base de 560.960,20 euros, més 117.801,64 euros en concepte 
d’IVA al tipus del 21%, el que fa un màxim de 678.761,84 euros, IVA inclòs,  a 
l’empresa Dismedi, SA amb NIF A58979246, en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa. Disposa a favor de  l’empresa Dismedi, SA amb NIF A58979246,  
l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indica en 
aquest mateix document. Requereix l'adjudicatari per tal que en el termini de deu 
dies hàbils, a partir de la notificació d'aquesta resolució, presenti documentació 
acreditativa d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 
28.048,01euros i que presenti al registre de l’ICUB, simultàniament amb la 
formalització del contracte o amb anterioritat, la documentació acreditativa del 
compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, prevista a la clàusula 19.i) del plec de clàusules particulars. Formalitza el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar des 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. 

 
b) Informes 
 

C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
1. Aprovar la pròrroga, de mutu acord, del conveni de gestió cívica del Centre de 

Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) a formalitzar amb el Consell de la 
Joventut de Barcelona, amb CIF V-08825804, entre els dies 1 de juliol de 2015 i 
30 de juny de 2016, sens perjudici que en l'annex a aquesta pròrroga es concreti 
la subvenció de conformitat amb allò indicat a la clàusula 4.2.2 del conveni de 
gestió cívica, si escau. Facultar l’Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora de Cicles 
de Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
de la pròrroga de l’esmentat acord de gestió cívica. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
2. Encarregar a Solucions Integrals per als Residus l’execució de les tasques per 

dur a terme les actuacions necessàries per a la gestió i desenvolupament de les 
actuacions de la Campanya de reducció de soroll en les zones d’elevada 
concentració d’oci nocturn a la ciutat de Barcelona, i amb subjecció a les 
condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, que s’aproven, 
fins al 31 de desembre de 2015; autoritzar i disposar la despesa per un import de 
111.679,57 euros amb càrrec al pressupost i partida indicat en el document 
comptable, a favor de Solucions Integrals per als Residus, amb NIF A62439807, 
per a encàrrec suport activitats. Campanya soroll (SIRESA). Publicar el present 
encàrrec de gestió, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 15 de la Llei 
30/1992 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
3. Atorgar una subvenció extraordinària a la Fundació Fòrum ambiental, amb 

NIF G61534954, per un import de 30.000,00 euros per l’Acord de Col·laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Fòrum Ambiental per promoure 
iniciatives de col·laboració publicoprivada per a l’optimització de serveis i 
l’Eficiència del Recursos Mediambientals i l’Economia Circular, de conformitat amb 
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els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i d’acord amb l’establert en els articles 6.2 i 6.3 de la Normativa 
General Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona aprovada pel 
Consell Plenari 17 de desembre de 2010; declarar la no-inclusió en la convocatòria 
pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; aprovar el conveni on 
s’articula aquesta subvenció que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, 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 Gerent d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura. Autoritzar i 
disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec al pressupost i 
partida indicats en el document comptable, a favor de la Fundació Fòrum 
Ambiental, amb NIF G61534954, 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 sisè del conveni i de conformitat amb la normativa vigent. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
4. Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Emilia Viñals Espín 

contra l’acord d’aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del Polígon 
d’actuació urbanística A de la Modificació del Pla general metropolità al carrer Juan 
de Sada i el seu entorn, pels motius que justificadament i raonada figuren en 
l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 16 de juny de 
2015 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. Donar-ne compte 
d'aquest acord a la comissió de plenari competent per raó de la matèria. 

 
5. Estimar les al·legacions formulades pel Sr. Ernest Sentís Garriga, en nom i 

representació de Germans Fisas Bosch SLU, en el tràmit d’informació pública de 
l’expedient d’ocupació directa de part de la finca de la seva propietat situada al 
carrer de Roger, núm. 46, pels motius que justificadament i raonada figuren en 
l’informe de 15 de juny de 2015, que obra a l’expedient i que es dóna per 
reproduït íntegrament. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’establert a 
l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i a l’article 215 del Decret 305/2005, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la relació de béns i drets 
afectats  i la necessitat de l’ocupació directa que implica la declaració d’urgència de 
l’ocupació immediata dels terrenys afectats, de 167 m2 de superfície, situats al 
carrer Roger, número 46, qualificats de sistema viari -clau 5b- (158,50 m2), i de 
sistema d’equipament de nova creació –clau 7b- (8,50 m2), inclosos al PAU A de la 
Modificació del Pla general metropolità al carrer Juan de Sada i el seu entorn. 
Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari 
dels de més circulació de la província, amb notificació als interessats afectats. 
Donar-ne compte d'aquest acord a la comissió de plenari competent per raó de la 
matèria. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
6. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el 
Projecte de reparcel·lació, redactat d’ofici per l’Administració actuant, del Polígon 
d’actuació urbanística d’àmbit discontinu delimitat per la Modificació del Pla general 
metropolità per a la creació d’un equipament i obtenció d’espai lliure amb 
l’ordenació de les finques situades als carrers de Saragossa 29 i 31, Alfons XII 38-
40 i 42-48, i Bellesguard 17 i 19X, aprovada definitivament per la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de gener de 2015, i publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6830 de 13 de març de 2015. 
Determinar, de conformitat amb l’article 153 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via 
administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, 
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produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l’article 127 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en un diari dels de més circulació de la província; i notificar-lo individualment a 
cadascun dels interessats en l’expedient. Donar-ne compte d'aquest acord a la 
comissió de plenari competent per raó de la matèria. 

 
Districte de Sant Martí 

 
7. Aprovar, a l’empara de l’article 119.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 

constitució de la Junta de Compensació del Pla de millora urbans de l’illa delimitada 
pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i Mareme – Districte d’activitats 22@bcn 
–, formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada el 14 de maig de 2015 
davant la notària de Barcelona Sra. María Isabel Gabarró Miquel, sota el número 
1270 del seu protocol, per propietaris de terrenys que representen més del 50% 
de la superfície total dels terrenys inclosos a l’àmbit. Designar representant 
d’aquesta Administració en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, la Cap del 
Departament de Projectes de Gestió Urbanística, Sra. Lourdes Madir i García. 
Traslladar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme la 
documentació que prescriu l’article 192.1 del Reglament de la Llei d'urbanisme als 
efectes de la inscripció de la Junta de Compensació en el Registre d’Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació de la província; i 
notificar-lo individualment a les persones propietàries. Donar-ne compte d'aquest 
acord a la comissió de plenari competent per raó de la matèria. 

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

onze hores. 
 

 
 

Acta de la sessió de l’1 de juliol de 2015, aprovada el 8 de juliol de 2015 
 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia 1 de juliol de 2015 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'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Laia 
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 
Imes. Sres. Regidores, Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 
Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. Montaner Martorell. 
assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les onze 

hores. 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 25 de juny de 2015, 

l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova. 

 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
b) Informes 
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C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret de les activitats de lleure en les quals 
participen menors de 3 a 18 anys, de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
dels documents elaborats pels Serveis Jurídics Municipals, que consten a 
l’expedient i que constitueixen la motivació del present acord. Notificar el present 
acord i el posicionament municipal sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria 
de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
2. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret de la seguretat viària en les infraestructures 
viàries de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels 
Serveis Jurídics Municipals, que consten a l’expedient i que constitueixen la 
motivació del present acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal 
sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-
Ajuntament. 

 
3. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de la 
comissió de garantia del decret d’accés a la informació pública de la Generalitat de 
Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels Serveis Jurídics 
Municipals, que consten a l’expedient i que constitueixen la motivació del present 
acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal sobre cada iniciativa 
normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
4. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret pel qual es crea la xarxa de vigilància 
epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració 
obligatòria de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats 
pels Serveis Jurídics Municipals, que consten a l’expedient i que constitueixen la 
motivació del present acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal 
sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-
Ajuntament. 

 
5. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret pel qual es crea l’observatori per a la 
mobilitat segura de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents 
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elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que 
constitueixen la motivació del present acord. Notificar el present acord i el 
posicionament municipal sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la 
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
6. Reobrir, d'acord amb els articles 26.2 de la LAECSP i 31.3 de l'ORAE, per un 

dia el termini de presentació de sol·licituds del procés de selecció per a la 
cobertura de 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, atesa la incidència tècnica ocorreguda el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds en els aplicatius informàtics que donen suport a tot el 
procés on line de participació en l'esmentat procés. El termini d’un dia haurà de ser 
comptador des del dia següent de la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Donar compte de la present resolució a la Comissió del 
Consell Municipal competent per raó de la matèria. 

 
7. Autoritzar, disposar i obligar la despesa de 8.491.150,52 euros, amb càrrec al 

pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb NIF Q0873001B, en 
concepte d’adquisició de dotze mil set-centes trenta-cinc accions de Fira 2000, SA, 
de conformitat amb l’execució del Conveni entre accionistes de Fira 2000, SA 
signat el 21 de juliol de 2006. Sol·licitar a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya l’informe previst a l’article 206.3 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. Desemborsar íntegrament l’import de 8.491.150,52 euros un 
cop rebut l’informe esmentat, si escau, o transcorregut el termini màxim per la 
seva remissió. Facultar el Tinent d’Alcalde de Treball, Economia i Planificació 
Estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de forma indistinta, perquè 
puguin efectuar totes les accions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord 
i l’execució del Conveni. 

 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
8. Facultar el Regidor d'Educació i Universitats, Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas, 

per a la signatura dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 
Autonòma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, (núms. expedient 2015017, 
2015018, 2015019 i 2015020) aprovats per la Comissió de Govern de 10 de juny 
de 2015, relatius a la implementació del programa STEM Barcelona. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

Districte d'Horta-Guinardó 
 
9. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona (Districte d’Horta-Guinardó) i Consell de la Joventut del Districte 
d'Horta-Guinardó, amb NIF G59168641, per a la realització de les actuacions del 
projecte de Dinamització del Consell de la Joventut del Districte d’Horta-Guinardó i 
gestió del Punt d’informació Jove des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre 
d’enguany. Ampliar l'autorització i disposició de despesa per un import de 
19.462,50 euros com a subvenció màxima amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document. Disposar-la a favor de l’esmentada 
associació en concepte de subvenció municipal derivada de la subscripció de la 
pròrroga de l’esmentat conveni; i facultar la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, 
Regidora del Districte, per a la seva formalització en document administratiu. 
Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a partir 
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del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 

 
 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
10. Iniciar l'expedient per a la contractació de l'assistència tècnica per a 

l'elaboració i redacció del plec de prescripcions tècniques, assistència en la fase 
d'anàlisi d'ofertes i accions de seguiment de la posada en marxa, i implantació del 
contracte de serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la 
ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte 15001935, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació de 964.144,00 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; i dispensar de l’aplicació del 
Decret d’Alcaldia de contractació pública responsable, en virtut de la justificació 
que consta a l’expedient. Convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar 
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen 
en aquest mateix document amb el desglossament següent: pressupost net 
796.813,22 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 167.330,78 
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 
la seva autorització. Donar compte d'aquest acord a la comissió de plenari 
competent per raó de la matèria. 

 
11. Prorrogar per un mes, el termini de dos mesos d’exposició pública del Pla 

especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de 
consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, acordat 
per la Comissió de Govern en sessió de 6 de maig de 2015, atesos els motius 
exposats a l’informe de la Secretaria Tècnic-Jurídica, que consta a l’expedient i, a 
efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; determinar, per tant, que 
l’esmentat termini d’exposició pública finalitzarà el 18 de setembre de 2015; donar 
compte d'aquest acord a la comissió de plenari competent per raó de la matèria. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
12. Aprovar definitivament el projecte executiu de reurbanització del carrer 

Corral 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’1.600.749,33 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), a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació. 

 
13. Declarar, de conformitat amb l’article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la caducitat del 
procediment de Delimitació de l’actuació aïllada “C” per l’obertura del carrer Cap de 
la Guaita, entre els carrers Leiva i carretera de la Bordeta, que va ser aprovada 
inicialment per acord de la Comissió de Govern de 8 de setembre de 2000, i que va 
sortir efectes només respecte de les finques núms. 74-76 del carrer Leiva i núm. 
24 de la carretera de la Bordeta, per les raons justificades i motivades que consten 
en l’informe del Departament de projectes de gestió urbanística de 25 de juny de 
2015, obrant a l’expedient i que es dóna per reproduït. Ordenar l’arxiu de les 
actuacions amb els efectes previstos a l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un 
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diari dels de major circulació de la mateixa, i notificar-lo personalment als 
interessats. 

 
14. Declarar improcedent la petició formulada, en data 14 d’octubre de 2014, 

per la Sra. Ruth Giberter Rios, actuant en nom i representació de la societat 
“Peromoinver, SLU”, en qualitat de titular de les finques del carrer Leiva 74-76 i de 
la núm. 24 de la carretera de la Bordeta, de canvi de sistema d’actuació 
d’expropiació a reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del polígon 
d’actuació urbanística per a l’obertura del carrer Cap de la Guaita, en el tram 
comprés entre els carrers Leiva i Carretera de la Bordeta, i de tramitació del 
corresponent projecte d’estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació, 
per inexistència del referit polígon d’actuació urbanística, i per caducitat del 
procediment incoat d’ofici per a la delimitació d’una actuació aïllada d’expropiació 
referida al mateix àmbit de gestió, l'aprovació inicial de la qual només hauria tingut 
efectes respecte de les finques titularitat  de l’entitat mercantil interessada, per les 
raons justificades i motivades que consten en l’informe del Departament de 
projectes de gestió urbanística de 25 de juny de 2015, obrant a l’expedient i que 
es dóna per reproduït. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en 
un diari dels de major circulació de la mateixa; i notificar-lo personalment als 
interessats. 

 
Districte de Gràcia 

 
15. Aprovar definitivament el Projecte Executiu, Estudi de Seguretat i Salut i 

Memòria Ambiental de la reurbanització del carrer Legalitat, entre el carrer Ca 
l’Alegre de Dalt i el carrer Secretari Coloma, al Districte de Gràcia de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 519.752,79 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i 
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
16. Aprovar el Projecte modificat del projecte executiu de reurbanització del 

carrer Morató al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons 
l’article 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 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 total de 
502.373,78 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, import resultant 
de sumar el preu del contracte (401.338,78 euros), que ja incorpora la baixa 
oferta per l’adjudicatari i l’import de les modificacions (101.035,00 euros); publicar 
aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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. 

 
17. Aprovar inicialment el Projecte executiu de l'obra mecànica de la xarxa de 

recollida pneumàtica de residus a la travessera de Dalt entre la plaça Lesseps i el 
carrer Escorial al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 2.609.923,08 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); sotmetre l’expedient a 
informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació de 
Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
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pertinents; i aclarir que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost. 

 
b) Mocions 
 
Única. Suspendre, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i d’acord 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, la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística, així com 
l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, per a l’obertura, la instal·lació o 
l’ampliació de les activitats següents, identificades pels epígrafs segons OMAIIAA: 
12.36/a Hotel de gran luxe; 12.36/b Hotel de cinc estrelles; 12.36/c Hotel de 
quatre estrelles; 12.36/d Hotel de tres estrelles; 12.36/e Hotel de dues estrelles; 
12.36/f Hotel d’una estrella; 12.36/1b Hotel apartament de cinc estrelles; 12.36/1c 
Hotel apartament de quatre estrelles; 12.36/1d Hotel apartament de tres estrelles; 
12.36/1e Hotel apartament de dues estrelles; 12.36/1f Hotel apartament d’una 
estrella; 12.36/g Pensió/hostal; 12.36/2e Residència per a estudiants; 12.38/b 
Alberg juvenil; 12.57 Establiment d’apartament turístic; suspendre, també, 
l’atorgament de llicències d’obres d’edificació de nova planta, gran rehabilitació, 
reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i l’increment de 
volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats i diferits vinculats a la 
instal·lació o ampliació d’aquestes activitats; excloure de la suspensió les 
sol·licituds d'atorgament de llicències per a l'obertura, la instal·lació o l'ampliació 
d'activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l'exercici de les activitats, 
vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a 
l'executivitat del present acord de suspensió; precisar que aquesta suspensió es fa 
amb la finalitat de procedir als estudis previs per a l’anàlisi de l’impacte de les 
activitats destinades a allotjament turístic en totes les seves modalitats, i també 
les residències d’estudiants i els albergs juvenils, per tal d’elaborar el planejament 
urbanístic necessari per regular adequadament la seva implantació a la ciutat de 
Barcelona; determinar, que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el 
plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’article 
73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, tenint en consideració que hi ha 
planejaments en tràmit o vigents que incideixen en aquesta qüestió; determinar, 
també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la 
suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de l’endemà de la 
publicació al BOPB d’aquest acord; i publicar el present acord en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 

 
S'aprova, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per 

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

tretze hores. 
 

 
 

Acta de la sessió del 8 de juliol de 2015, aprovada el 15 de juliol de 2015 
 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia 8 de juliol de 2015 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'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Laia 
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 
Imes. Sres. Regidores, Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 
Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. Montaner Martorell. 
assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 
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També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu 

hores. 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada l’1 de juliol de 2015, 

l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova. 

 
 

INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
S’afegeix: 
 
Aprovar inicialment la modificació dels articles 17.4, 17.5 i 18.2 de les Normes 

reguladores del funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per acord 
del Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel que 
fa al seu Títol II, per acord del mateix òrgan del 30 de maig de 2008), per tal 
d’establir una nova regulació dels règims de dedicació dels consellers i conselleres 
de Districte; sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal; i 
tenir-la per aprovada definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions. 

 
 

ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Informes 
 

C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Aprovar l’expedient núm. 3-100/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’exercici 2015, provinents d’execucions subsidiàries per al 
manteniment de la xarxa d'eliminació d'aigües residuals, d’import 48.487,92 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15051895. Donar 
compte d’aquest acord a la comissió del Consell Municipal competent per raó de la 
matèria. 

 
Es retira la proposta precedent. 
 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-105/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 104.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15052591. 

 
3. Aprovar l’expedient núm. 3-106/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 1.117.840,17 euros, de conformitat amb la documentació 
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i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15060291. 

 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-107/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 179.438,26€, per tal de 
dur a terme els projectes, de diversos Districtes, de senyalització turística de 
vianants, dinamització de zona comercial entorn Park Güell, Comerços amb 
identitat singular i Rutes d’identitat, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15060295. 

 
Es retira la proposta precedent. 
 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-109/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 163.168,50 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15060491. 

 
6. Aprovar l’expedient núm. 3-110/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, per l’ingrés de la Fundació Agbar, 
per a l’impuls del programa Agenda 21 Escolar, per import de 18.000,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 15061695. Donar compte d’aquest 
acord a la comissió del Consell Municipal competent per raó de la matèria. 

 
Es retira la proposta precedent. 
 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-111/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 107.710,50 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15061691. 

 
8. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

52.552,17 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de Foment de Ciutat, SA, amb NIF A62091616, en 
concepte d'Aportacions Foment de Ciutat projectes Activables-abril 2015, d'acord 
amb el Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, sobre el procediment aplicable a 
les inversions a dur a terme per les empreses i organismes autònoms municipals 
per encàrrec de l'Ajuntament. S’adjunta acta de lliurament AB 5.15 de 30 d’abril 
de 2015; i lliurar-la en la forma reglamentària. 

 
9. Autoritzar, disposar i obligar la despesa de 2.281,20 euros amb càrrec al 

pressupost de l’exercici 2015,  a favor de l’empresa Foment de Ciutat, SA, amb NIF 
A62091616, per a les actuacions inversores de l’empresa abans esmentada, no 
activables per l’Ajuntament. S’adjunta acta de lliurament AB 6.15 de 30 d’abril de 
2015, i lliurar-la en la forma reglamentaria. 

 
10. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

4.550,81 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de BASA Barcelona Activa, SA, amb NIF A58295296, en 
concepte d'aportacions BASA Eix 1 (Feder), factures i certificacions maig 2015, 
corresponent a l'Acta de lliurament número 3/2015 d'acord amb el Decret 
d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, sobre el procediment aplicable a les inversions 
a dur a terme per les empreses i organismes autònoms municipals per encàrrec de 
l'Ajuntament. I lliurar-la en la forma reglamentària. 
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11. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

3.855,44 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de BASA Barcelona Activa, SA, amb NIF A58295296, en 
concepte d'Aportacions Barcelona Activa-factures i certificacions maig 2015, 
corresponent a l'acta de lliurament número 2/2015, d'acord amb el Decret 
d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, sobre el procediment aplicable a les inversions 
a dur a terme per les empreses i organismes autònoms municipals per encàrrec de 
l'Ajuntament. I lliurar-la en la forma reglamentària. 

 
12. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

25.651,41 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de BASA Barcelona Activa, SA, amb NIF A58295296, en 
concepte de les actuacions inversores de l'empresa abans esmentada, sobre béns 
de domini públic, d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, sobre 
el procediment aplicable a les inversions a dur a terme per les empreses i 
organismes autònoms municipals per encàrrec de l'Ajuntament, corresponent a 
l'acta del mes de maig de 2015, relativa a les actuacions inversores no activables. 
I lliurar-la en la forma reglamentària. 

 
13. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

3.287,45 euros, en concepte de transferència a favor de l'empresa Barcelona 
Activa, SA amb NIF A58295296, per a les actuacions inversores de l'empresa 
abans esmentada, no activables Feder-maig 2015 per l'Ajuntament, de les quals 
s'adjunten factures de diversos projectes fins a data d'avui. Lliurar-la en la forma 
reglamentaria. 

 
14. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

268.641,09 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de l'Institut Municipal de Cultura (ICUB), amb NIF 
P5890006I, en concepte d'aportacions ICUB, corresponent a l'acta de lliurament 
número 2, de 2 de juny de 2015, d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30 de gener 
de 2012, sobre el procediment aplicable a les inversions a dur a terme per les 
empreses i organismes autònoms municipals per encàrrec de l'Ajuntament. Lliurar-
la en la forma reglamentària. 

 
15. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Abad Moreno (mat. 

805275), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM El Clot 
de la Mel de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament amb les funcions 
pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i l’activitat privada a SDO-Medical 07, 
SL, com a administrativa, en tant que aquesta activitat secundària no figura 
compresa en les causes d’incompatibilitat previstes legalment; la suma de jornades 
de l’activitat pública i l’activitat privada no podrà superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50% ni podrà haver coincidència horària entre 
les dues jornades i, d’altra banda, la present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix; Donar-ne compte a la Comissió de Plenari competent per raó de la 
matèria.  

 
16. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Margarita Díaz Igual (mat. 

16801) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Gestió d'Administració General, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Pressupost de la Gerència de Presidència i Economia, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 2 (codi 80.20.GA.10), i l’activitat privada 
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per compte d'altri: Tècnica de Ioga a la Fundació Privada Claror, en tant que 
aquesta activitat secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat 
previstes legalment; la seva dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no 
coincident amb el municipal i, d’altra banda, la present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Plenari 
competent per raó de la matèria. 

 
17. Excloure de la licitació, amb número de contracte 15000523 i que té per 

objecte la contractació de les avaluacions de riscos laborals i els plans 
d'emergència als equipaments municipals, a les empreses Servicio de Prevención 
Externa Laboral XXI, SA, amb NIF A62975941, i Etegma 2000, SL, amb NIF 
B62022520, per no haver presentat en termini la documentació que els havia estat 
requerida; rebutjar l'oferta de l'empresa Capresa y Asociados, SL amb NIF 
B43506559 en haver considerat la Mesa que les al·legacions presentades per 
aquesta empresa en data 8 de maig de 2015 en resposta al requeriment efectuat 
pel Secretari de la Mesa, en resultar l’oferta com a presumptament 
desproporcionada o anormal d’acord amb l’article 152 del TRLCSP i els paràmetres 
establerts a la clàusula 9 del plec, no són adequades per respondre el requeriment 
efectuat, ni desvirtuar, per tant, aquesta presumpció; adjudicar el contracte, per 
un import de 360.068,38 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient a Universal Prevención y Salud 
Sociedad de Prevención, SLU (UNIPRESALUD), amb NIF B64076482, i d'acord amb 
la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa segons els criteris 
d'adjudicació establerts al plec; disposar a favor de l'adjudicatari la quantitat 
corresponent a l'Ajuntament, per un import de 288.523,64 euros, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual, 
amb el desglossament següent: import adjudicació 238.449,29 euros; tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 50.074,35 euros; anul·lar, en 
concepte de baixa licitatòria, part de l’autorització de despesa efectuada; i 
distribuir les autoritzacions i disposicions del contracte, per tal d’adequar les 
previsions de despesa efectuades inicialment als terminis efectius d’execució. Els 
moviments comptables indicats s’efectuen amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que figuren en les relacions que s’hi adjunten. Per a la resta de 
pressupost s'incorporen a l’expedient a aquests efectes els documents comptables 
aprovats pels òrgans competents dels diferents organismes inclosos a la licitació 
del present contracte; formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre 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; donar-ne compte d'aquest acord a la 
Comissió del Consell Municipal corresponent per raó de la matèria. 

 
18. Prorrogar el contracte número 13001112 que té per objecte la contractació 

dels serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus 
Organismes Autònoms, dels Instituts Municipals i de les empreses participades al 
100% per l’Ajuntament (lots 1, 2, 3, 4 i 5), en virtut del que estableix l'art. 303 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat 
contracte; i segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries, per 
un import global de 2.292.578,66 euros (IVA inclòs) amb el següent 
desglossament i pels següents terminis: - Lot 1 (Cte. 13001120), Telefonia Fixa i 
Dades, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF A82018474). Es prorroga per 
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un termini que va des de l’1 d’agost de 2015 fins al 31 de gener de 2016 i per un 
import de 1.580.466,81 euros (IVA inclòs). - Lot 2 (Cte. 13001123), Mobilitat 
(Telefonia mòbil i dades mòbils), adjudicat a Vodafone España, SAU (NIF 
A80907397). Es prorroga per un termini que va des de l’1 d’agost de 2015 fins al 
31 de gener de 2016 i per un import de 468.628,86 euros. (IVA inclòs). - Lot 3 
(Cte. 13001125), Numeració especial, adjudicat a BT España, Compañia de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones, SAU (NIF A80448194). Es prorroga per 
un termini que va des de l’1 d’agost de 2015 fins al 31 de gener de 2016 i  per un 
import de 97.196,29 euros. - Lot 4 (Cte. 13001126), Accés a Internet Centralitzat 
(corporatiu), adjudicat a Vodafone Ono, SA, abans Cableuropa, SAU, (NIF 
A62186556). Es prorroga per un termini que va des del 18 d’agost de 2015 fins al 
17 de febrer de 2016 per un import de 30.564,79 euros. - Lot 5 (Cte. 13001127), 
Accés a Internet Distribuït, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF 
A82018474). Es prorroga per un termini que va des del 18 d’agost de 2015 fins al 
17 de febrer de 2016 per un import de 115.721,92 euros; ampliar l'autorització i 
disposició de la despesa corresponent a l’Ajuntament a favor de les empreses 
adjudicatàries, i pels imports indicats en les relacions que s’hi adjunten,  amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es que hi figuren; condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a l’actual. Per a la resta 
de pressupost s’adjunten els documents comptables aprovats pels organismes que 
també participen al contracte. Donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari 
competent per raó de la matèria. 

 
19. Aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

la Universitat Ramon Llull, que té per objecte l'acolliment d'estudiants en 
pràctiques, amb vigència de dos anys naturals comptats a partir de l’1 de 
setembre de 2015, i renovable expressament per períodes anuals, amb un màxim 
de dues pròrrogues d’acord amb la normativa vigent. Facultar l’Im. Sr. Gerardo 
Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcalde i responsable de l’Àrea de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura del Conveni marc de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Ramon Llull. Donar-
ne compte a la Comissió de Plenari competent per raó de la matèria. 

 
20. Aprovar el conveni específic de cooperació educativa entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona, que té per 
objecte l’acolliment d’una estudiant en pràctiques a l’Arxiu Municipal Contemporani 
de Barcelona; facultar el Sr. Jordi Martí i Grau, Gerent Municipal, per a la signatura 
de l’esmentat conveni. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

Districte de Ciutat Vella 
 
21. Facultar la regidora del Districte de Ciutat Vella i de Participació i Territori, 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, i el Tercer Tinent d’Alcalde, Im. Sr.Jaume Asens 
Llodrà per a la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i l’entitat Tot Raval Fundació Privada, conveni aprovat per la Comissió de 
Govern en data 20 de maig de 2015, relatiu al projecte per a la realització 
d'accions de dinamització social, econòmica i cultural del barri del Raval. 

 
22. Aprovar l’adhesió al Protocol general de col·laboració amb els ens locals de 

la província de Barcelona que estableix les línies generals i les obligacions que 
regulen el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de la 
Diputació de Barcelona. Facultar la regidora del Districte de Ciutat Vella per a la 
firma del present conveni. Donar-ne compte a la comissió del Plenari del Consell 
Municipal competent per raó de la matèria. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
23. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 416.472,60 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en el document comptable, a favor 
del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, com a aportació anual prevista en el 
Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Barcelona i en concepte de despeses de 
funcionament per l'exercici 2015. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
24. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’Ordenació de l’École Maternelle 
del Lycée Français de Barcelona situat al carrer Munner 3 i 5, promogut per l’AEFE 
(Agence pour Enseignement Français a l’Etranger); exposar-lo al públic pel termini 
d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari corresponent per raó de la 
matèria. 

 
Districte de Gràcia 

 
25. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial Urbanístic d’assignació  d’usos i ordenació 
de volums de la Unitat d’Actuació núm.3 de l’illa situada als carrers de Mare de 
Déu de la Salut, de l’Escorial, de Molist, d’Antequera i de la Riera de Can Toda, 
promoguda per Peromoinver S.L.U, amb la precisió a que fa referència l’informe 
jurídic de la Direcció de Serveis de Planejament de 26 de gener de 2015, que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; exposar-la 
al públic pel termini d'un mes; sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari 
corresponent per raó de la matèria. 

 
26. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i integral per a la concreció de la 
titularitat, tipus i ordenació de l’equipament de la Casa Vicens, situada al carrer de 
Les Carolines, nùms. 18-24, promogut per Vicens Gaudi Somici, S.A.; exposar-lo al 
públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari corresponent per raó 
de la matèria. 

 
Es retira la proposta precedent. 
 

Districte d'Horta-Guinardó 
 
27. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 
l’equipament situat a la plaça de Meguidó, al barri de Sant Genís dels Agudells, 
d’iniciativa municipal; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la 
Comissió del Consell Plenari corresponent per raó de la matèria. 

 
28. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ajust de les condicions 
d’edificació de la parcel.la situada al carrer de Marqués de Foronda núms. 29-31-
33, promogut per la Sra. Elisa Rodriguez Steckelbach.; exposar-lo al públic pel 
termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; 
i donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari corresponent per raó de la 
matèria. 

 
Es retira la proposta precedent. 
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29. Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització del c/Torre dels Pardals 
(entre el c/Amílcar i l’avinguda Mare de Déu de Montserrat i entre la ronda del 
Guinardó i la rambla de la Muntanya), al Districte d’Horta-Guinardó 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’1.004.074,65 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a 
la societat municipal Bimsa la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
30. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Front Consolidat d’Habitatges 
situat al carrer Ramon Turró, núms. 153 – 155 i 157 de Barcelona, dins l’àmbit de 
la Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials 
del Poblenou – Districte d’activitats 22@BCN, promogut per Maramca, S.L.; 
exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari 
corresponent per raó de la matèria. 

 
31. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers de 
Sancho de Ávila, d'Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de 
Compensació del PMU; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la 
Comissió del Consell Plenari corresponent per raó de la matèria. 

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

onze hores i trenta minuts. 
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Acords 
 

Acords de la sessió d’1 de juliol de 2015 
 

aprovació de l'acta de la sessió de 25 de juny de 2015. 
 

Part Decisòria 
 
Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret de les activitats de lleure en les quals 
participen menors de 3 a 18 anys, de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
dels documents elaborats pels Serveis Jurídics Municipals, que consten a 
l’expedient i que constitueixen la motivació del present acord. Notificar el present 
acord i el posicionament municipal sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria 
de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
2. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret de la seguretat viària en les infraestructures 
viàries de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels 
Serveis Jurídics Municipals, que consten a l’expedient i que constitueixen la 
motivació del present acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal 
sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-
Ajuntament. 

 
3. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de la 
comissió de garantia del decret d’accés a la informació pública de la Generalitat de 
Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels Serveis Jurídics 
Municipals, que consten a l’expedient i que constitueixen la motivació del present 
acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal sobre cada iniciativa 
normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
4. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret pel qual es crea la xarxa de vigilància 
epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració 
obligatòria de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats 
pels Serveis Jurídics Municipals, que consten a l’expedient i que constitueixen la 
motivació del present acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal 
sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-
Ajuntament. 

 
5. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
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Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: Projecte de decret pel qual es crea l’observatori per a la 
mobilitat segura de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents 
elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que 
constitueixen la motivació del present acord. Notificar el present acord i el 
posicionament municipal sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la 
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
6. Reobrir, d'acord amb els articles 26.2 de la LAECSP i 31.3 de l'ORAE, per un 

dia el termini de presentació de sol·licituds del procés de selecció per a la 
cobertura de 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, atesa la incidència tècnica ocorreguda el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds en els aplicatius informàtics que donen suport a tot el 
procés on line de participació en l'esmentat procés. El termini d’un dia haurà de ser 
comptador des del dia següent de la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Donar compte de la present resolució a la Comissió del 
Consell Municipal competent per raó de la matèria. 

 
7. Autoritzar, disposar i obligar la despesa de 8.491.150,52 euros, amb càrrec al 

pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb NIF Q0873001B, en 
concepte d’adquisició de dotze mil set-centes trenta-cinc accions de Fira 2000, SA, 
de conformitat amb l’execució del Conveni entre accionistes de Fira 2000, SA 
signat el 21 de juliol de 2006. Sol·licitar a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya l’informe previst a l’article 206.3 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. Desemborsar íntegrament l’import de 8.491.150,52 euros un 
cop rebut l’informe esmentat, si escau, o transcorregut el termini màxim per la 
seva remissió. Facultar el Tinent d’Alcalde de Treball, Economia i Planificació 
Estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de forma indistinta, perquè 
puguin efectuar totes les accions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord 
i l’execució del Conveni. 

 
 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
8. Facultar el Regidor d'Educació i Universitats, Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas, 

per a la signatura dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, (núms. expedient 2015017, 
2015018, 2015019 i 2015020) aprovats per la Comissió de Govern de 10 de juny 
de 2015, relatius a la implementació del programa STEM Barcelona. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

Districte d'Horta-Guinardó 
 
9. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona (Districte d’Horta-Guinardó) i Consell de la Joventut del Districte 
d'Horta-Guinardó, amb NIF G59168641, per a la realització de les actuacions del 
projecte de Dinamització del Consell de la Joventut del Districte d’Horta-Guinardó i 
gestió del Punt d’informació Jove des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre 
d’enguany. Ampliar l'autorització i disposició de despesa per un import de 
19.462,50 euros com a subvenció màxima amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document. Disposar-la a favor de l’esmentada 
associació en concepte de subvenció municipal derivada de la subscripció de la 
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pròrroga de l’esmentat conveni; i facultar la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, 
Regidora del Districte, per a la seva formalització en document administratiu. 
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. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
10. Iniciar l'expedient per a la contractació de l'assistència tècnica per a 

l'elaboració i redacció del plec de prescripcions tècniques, assistència en la fase 
d'anàlisi d'ofertes i accions de seguiment de la posada en marxa, i implantació del 
contracte de serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la 
ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte 15001935, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació de 964.144,00 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; i dispensar de l’aplicació del 
Decret d’Alcaldia de contractació pública responsable, en virtut de la justificació 
que consta a l’expedient. Convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar 
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen 
en aquest mateix document amb el desglossament següent: pressupost net 
796.813,22 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 167.330,78 
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 
la seva autorització. Donar compte d'aquest acord a la comissió de plenari 
competent per raó de la matèria. 

 
11. Prorrogar per un mes, el termini de dos mesos d’exposició pública del Pla 

especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de 
consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal,  acordat 
per la Comissió de Govern en sessió de 6 de maig de 2015, atesos els motius 
exposats a l’informe de la Secretaria Tècnic-Jurídica, que consta a l’expedient i, a 
efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; determinar, per tant, que 
l’esmentat termini d’exposició pública finalitzarà el 18 de setembre de 2015; donar 
compte d'aquest acord a la comissió de plenari competent per raó de la matèria. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
12. Aprovar definitivament el projecte executiu de reurbanització del carrer 

Corral 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’1.600.749,33 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), a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació. 

 
13. Declarar, de conformitat amb l’article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la caducitat del 
procediment de Delimitació de l’actuació aïllada “C” per l’obertura del carrer Cap de 
la Guaita, entre els carrers Leiva i carretera de la Bordeta, que va ser aprovada 
inicialment per acord de la Comissió de Govern de 8 de setembre de 2000, i que va 
sortir efectes només respecte de les finques núms. 74-76 del carrer Leiva i núm. 
24 de la carretera de la Bordeta, per les raons justificades i motivades que consten 
en l’informe del Departament de projectes de gestió urbanística de 25 de juny de 
2015, obrant a l’expedient i que es dóna per reproduït. Ordenar l’arxiu de les 
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actuacions amb els efectes previstos a l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un 
diari dels de major circulació de la mateixa, i notificar-lo personalment als 
interessats. 

 
14. Declarar improcedent la petició formulada, en data 14 d’octubre de 2014, 

per la Sra. Ruth Giberter Rios, actuant en nom i representació de la societat 
“Peromoinver, SLU”, en qualitat de titular de les finques del carrer Leiva 74-76 i de 
la núm. 24 de la carretera de la Bordeta, de canvi de sistema d’actuació 
d’expropiació a reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del polígon 
d’actuació urbanística per a l’obertura del carrer Cap de la Guaita, en el tram 
comprés entre els carrers Leiva i Carretera de la Bordeta, i de tramitació del 
corresponent projecte d’estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació, 
per inexistència del referit polígon d’actuació urbanística, i per caducitat del 
procediment incoat d’ofici per a la delimitació d’una actuació aïllada d’expropiació 
referida al mateix àmbit de gestió, l'aprovació inicial de la qual només hauria tingut 
efectes respecte de les finques titularitat  de l’entitat mercantil interessada, per les 
raons justificades i motivades que consten en l’informe del Departament de 
projectes de gestió urbanística de 25 de juny de 2015, obrant a l’expedient i que 
es dóna per reproduït. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en 
un diari dels de major circulació de la mateixa; i notificar-lo personalment als 
interessats. 

 
Districte de Gràcia 

 
15. Aprovar definitivament el Projecte Executiu, Estudi de Seguretat i Salut i 

Memòria Ambiental de la reurbanització del carrer Legalitat, entre el carrer Ca 
l’Alegre de Dalt i el carrer Secretari Coloma, al Districte de Gràcia de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 519.752,79 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i 
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
16. Aprovar el Projecte modificat del projecte executiu de reurbanització del 

carrer Morató al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons 
l’article 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 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 total de 
502.373,78 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, import resultant 
de sumar el preu del contracte (401.338,78 euros), que ja incorpora la baixa 
oferta per l’adjudicatari i l’import de les modificacions (101.035,00 euros); publicar 
aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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. 

 
17. Aprovar inicialment el Projecte executiu de l'obra mecànica de la xarxa de 

recollida pneumàtica de residus a la travessera de Dalt entre la plaça Lesseps i el 
carrer Escorial al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 2.609.923,08 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); sotmetre l’expedient a 
informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al 
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 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 aclarir que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost. 

 
Moció 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Única. Suspendre, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i d’acord 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, la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística, així com 
l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, per a l’obertura, la instal·lació o 
l’ampliació de les activitats següents, identificades pels epígrafs segons OMAIIAA: 
12.36/a Hotel de gran luxe; 12.36/b Hotel de cinc estrelles; 12.36/c Hotel de 
quatre estrelles; 12.36/d Hotel de tres estrelles; 12.36/e Hotel de dues estrelles; 
12.36/f Hotel d’una estrella; 12.36/1b Hotel apartament de cinc estrelles; 12.36/1c 
Hotel apartament de quatre estrelles; 12.36/1d Hotel apartament de tres estrelles; 
12.36/1e Hotel apartament de dues estrelles; 12.36/1f Hotel apartament d’una 
estrella; 12.36/g Pensió/hostal; 12.36/2e Residència per a estudiants; 12.38/b 
Alberg juvenil; 12.57 Establiment d’apartament turístic; suspendre, també, 
l’atorgament de llicències d’obres d’edificació de nova planta, gran rehabilitació, 
reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i l’increment de 
volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats i diferits vinculats a la 
instal·lació o ampliació d’aquestes activitats; excloure de la suspensió les 
sol·licituds d'atorgament de llicències per a l'obertura, la instal·lació o l'ampliació 
d'activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l'exercici de les activitats, 
vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a 
l'executivitat del present acord de suspensió; precisar que aquesta suspensió es fa 
amb la finalitat de procedir als estudis previs per a l’anàlisi de l’impacte de les 
activitats destinades a allotjament turístic en totes les seves modalitats, i també 
les residències d’estudiants i els albergs juvenils, per tal d’elaborar el planejament 
urbanístic necessari per regular adequadament la seva implantació a la ciutat de 
Barcelona; determinar, que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el 
plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’article 
73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, tenint en consideració que hi ha 
planejaments en tràmit o vigents que incideixen en aquesta qüestió; determinar, 
també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la 
suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de l’endemà de la 
publicació al BOPB d’aquest acord; i publicar el present acord en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 

 
 

 
Acords de la sessió de 8 de juliol de 2015 

 
Aprovació de l'acta de la sessió d’1 de juliol de 2015. 

 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-105/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
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l’exercici 2015, d’import 104.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15052591. 

 
3. Aprovar l’expedient núm. 3-106/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 1.117.840,17 euros, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15060291. 

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-109/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 163.168,50 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15060491. 

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-111/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 107.710,50 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15061691. 

 
8. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

52.552,17 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de Foment de Ciutat, SA, amb NIF A62091616, en 
concepte d'Aportacions Foment de Ciutat projectes Activables-abril 2015, d'acord 
amb el Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, sobre el procediment aplicable a 
les inversions a dur a terme per les empreses i organismes autònoms municipals 
per encàrrec de l'Ajuntament. S’adjunta acta de lliurament AB 5.15 de 30 d’abril 
de 2015; i lliurar-la en la forma reglamentària. 

 
9. Autoritzar, disposar i obligar la despesa de 2.281,20 euros amb càrrec al 

pressupost de l’exercici 2015,  a favor de l’empresa Foment de Ciutat, SA, amb NIF 
A62091616, per a les actuacions inversores de l’empresa abans esmentada, no 
activables per l’Ajuntament. S’adjunta acta de lliurament AB 6.15 de 30 d’abril de 
2015, i lliurar-la en la forma reglamentaria. 

 
10. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

4.550,81 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de BASA Barcelona Activa, SA, amb NIF A58295296, en 
concepte d'aportacions BASA Eix 1 (Feder), factures i certificacions maig 2015, 
corresponent a l'Acta de lliurament número 3/2015 d'acord amb el Decret 
d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, sobre el procediment aplicable a les inversions 
a dur a terme per les empreses i organismes autònoms municipals per encàrrec de 
l'Ajuntament. I lliurar-la en la forma reglamentària. 

 
11. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

3.855,44 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de BASA Barcelona Activa, SA, amb NIF A58295296, en 
concepte d'Aportacions Barcelona Activa-factures i certificacions maig 2015, 
corresponent a l'acta de lliurament número 2/2015, d'acord amb el Decret 
d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, sobre el procediment aplicable a les inversions 
a dur a terme per les empreses i organismes autònoms municipals per encàrrec de 
l'Ajuntament. I lliurar-la en la forma reglamentària. 

 
12. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

25.651,41 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de BASA Barcelona Activa, SA, amb NIF A58295296, en 
concepte de les actuacions inversores de l'empresa abans esmentada, sobre béns 
de domini públic, d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, sobre 
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el procediment aplicable a les inversions a dur a terme per les empreses i 
organismes autònoms municipals per encàrrec de l'Ajuntament, corresponent a 
l'acta del mes de maig de 2015, relativa a les actuacions inversores no activables. 
I lliurar-la en la forma reglamentària. 

 
13. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

3.287,45 euros, en concepte de transferència a favor de l'empresa Barcelona 
Activa, SA amb NIF A58295296, per a les actuacions inversores de l'empresa 
abans esmentada, no activables Feder-maig 2015 per l'Ajuntament, de les quals 
s'adjunten factures de diversos projectes fins a data d'avui. Lliurar-la en la forma 
reglamentaria. 

 
14. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 

268.641,09 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de l'Institut Municipal de Cultura (ICUB), amb NIF 
P5890006I, en concepte d'aportacions ICUB, corresponent a l'acta de lliurament 
número 2, de 2 de juny de 2015, d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30 de gener 
de 2012, sobre el procediment aplicable a les inversions a dur a terme per les 
empreses i organismes autònoms municipals per encàrrec de l'Ajuntament. Lliurar-
la en la forma reglamentària. 

 
15. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Abad Moreno (mat. 

805275), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM El Clot 
de la Mel de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament amb les funcions 
pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i l’activitat privada a SDO-Medical 07, 
SL, com a administrativa, en tant que aquesta activitat secundària no figura 
compresa en les causes d’incompatibilitat previstes legalment; la suma de jornades 
de l’activitat pública i l’activitat privada no podrà superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50% ni podrà haver coincidència horària entre 
les dues jornades i, d’altra banda, la present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix; Donar-ne compte a la Comissió de Plenari competent per raó de la 
matèria.  

 
16. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Margarita Díaz Igual (mat. 

16801) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Gestió d'Administració General, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Pressupost de la Gerència de Presidència i Economia, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 2 (codi 80.20.GA.10), i l’activitat privada 
per compte d'altri: Tècnica de Ioga a la Fundació Privada Claror, en tant que 
aquesta activitat secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat 
previstes legalment; la seva dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no 
coincident amb el municipal i, d’altra banda, la present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Plenari 
competent per raó de la matèria. 

 



3928 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 22 20-7-2015 
 

17. Excloure de la licitació, amb número de contracte 15000523 i que té per 
objecte la contractació de les avaluacions de riscos laborals i els plans 
d'emergència als equipaments municipals, a les empreses Servicio de Prevención 
Externa Laboral XXI, SA, amb NIF A62975941, i Etegma 2000, SL, amb NIF 
B62022520, per no haver presentat en termini la documentació que els havia estat 
requerida; rebutjar l'oferta de l'empresa Capresa y Asociados, SL amb NIF 
B43506559 en haver considerat la Mesa que les al·legacions presentades per 
aquesta empresa en data 8 de maig de 2015 en resposta al requeriment efectuat 
pel Secretari de la Mesa, en resultar l’oferta com a presumptament 
desproporcionada o anormal d’acord amb l’article 152 del TRLCSP i els paràmetres 
establerts a la clàusula 9 del plec, no són adequades per respondre el requeriment 
efectuat, ni desvirtuar, per tant, aquesta presumpció; adjudicar el contracte, per 
un import de 360.068,38 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient a Universal Prevención y Salud 
Sociedad de Prevención, SLU (UNIPRESALUD), amb NIF B64076482, i d'acord amb 
la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa segons els criteris 
d'adjudicació establerts al plec; disposar a favor de l'adjudicatari la quantitat 
corresponent a l'Ajuntament, per un import de 288.523,64 euros, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual, 
amb el desglossament següent: import adjudicació 238.449,29 euros; tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 50.074,35 euros; anul·lar, en 
concepte de baixa licitatòria, part de l’autorització de despesa efectuada; i 
distribuir les autoritzacions i disposicions del contracte, per tal d’adequar les 
previsions de despesa efectuades inicialment als terminis efectius d’execució. Els 
moviments comptables indicats s’efectuen amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que figuren en les relacions que s’hi adjunten. Per a la resta de 
pressupost s'incorporen a l’expedient a aquests efectes els documents comptables 
aprovats pels òrgans competents dels diferents organismes inclosos a la licitació 
del present contracte; formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre 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; donar-ne compte d'aquest acord a la 
Comissió del Consell Municipal corresponent per raó de la matèria. 

 
18. Prorrogar el contracte número 13001112 que té per objecte la contractació 

dels serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus 
Organismes Autònoms, dels Instituts Municipals i de les empreses participades al 
100% per l’Ajuntament (lots 1, 2, 3, 4 i 5), en virtut del que estableix l'art. 303 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat 
contracte; i segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries, per 
un import global de 2.292.578,66 euros (IVA inclòs) amb el següent 
desglossament i pels següents terminis: - Lot 1 (Cte. 13001120), Telefonia Fixa i 
Dades, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF A82018474). Es prorroga per 
un termini que va des de l’1 d’agost de 2015 fins al 31 de gener de 2016 i per un 
import de 1.580.466,81 euros (IVA inclòs). - Lot 2 (Cte. 13001123), Mobilitat 
(Telefonia mòbil i dades mòbils), adjudicat a Vodafone España, SAU (NIF 
A80907397). Es prorroga per un termini que va des de l’1 d’agost de 2015 fins al 
31 de gener de 2016 i per un import de 468.628,86 euros. (IVA inclòs). - Lot 3 
(Cte. 13001125), Numeració especial, adjudicat a BT España, Compañia de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones, SAU (NIF A80448194). Es prorroga per 
un termini que va des de l’1 d’agost de 2015 fins al 31 de gener de 2016 i  per un 
import de 97.196,29 euros. - Lot 4 (Cte. 13001126), Accés a Internet Centralitzat 
(corporatiu), adjudicat a Vodafone Ono, SA, abans Cableuropa, SAU, (NIF 
A62186556). Es prorroga per un termini que va des del 18 d’agost de 2015 fins al 
17 de febrer de 2016 per un import de 30.564,79 euros. - Lot 5 (Cte. 13001127), 
Accés a Internet Distribuït, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF 
A82018474). Es prorroga per un termini que va des del 18 d’agost de 2015 fins al 
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17 de febrer de 2016 per un import de 115.721,92 euros; ampliar l'autorització i 
disposició de la despesa corresponent a l’Ajuntament a favor de les empreses 
adjudicatàries, i pels imports indicats en les relacions que s’hi adjunten,  amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es que hi figuren; condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a l’actual. Per a la resta 
de pressupost s’adjunten els documents comptables aprovats pels organismes que 
també participen al contracte. Donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari 
competent per raó de la matèria. 

 
19. Aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

la Universitat Ramon Llull, que té per objecte l'acolliment d'estudiants en 
pràctiques, amb vigència de dos anys naturals comptats a partir de l’1 de 
setembre de 2015, i renovable expressament per períodes anuals, amb un màxim 
de dues pròrrogues d’acord amb la normativa vigent. Facultar l’Im. Sr. Gerardo 
Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcalde i responsable de l’Àrea de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura del Conveni marc de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Ramon Llull. Donar-
ne compte a la Comissió de Plenari competent per raó de la matèria. 

 
20. Aprovar el conveni específic de cooperació educativa entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona, que té per 
objecte l’acolliment d’una estudiant en pràctiques a l’Arxiu Municipal Contemporani 
de Barcelona; facultar el Sr. Jordi Martí i Grau, Gerent Municipal, per a la signatura 
de l’esmentat conveni. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

Districte de Ciutat Vella 
 
21. Facultar la regidora del Districte de Ciutat Vella i de Participació i Territori, 

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, i el Tercer Tinent d’Alcalde, Im. Sr.Jaume Asens 
Llodrà per a la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i l’entitat Tot Raval Fundació Privada, conveni aprovat per la Comissió de 
Govern en data 20 de maig de 2015, relatiu al projecte per a la realització 
d'accions de dinamització social, econòmica i cultural del barri del Raval. 

 
22. Aprovar l’adhesió al Protocol general de col·laboració amb els ens locals de 

la província de Barcelona que estableix les línies generals i les obligacions que 
regulen el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de la 
Diputació de Barcelona. Facultar la regidora del Districte de Ciutat Vella per a la 
firma del present conveni. Donar-ne compte a la comissió del Plenari del Consell 
Municipal competent per raó de la matèria. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
23. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 416.472,60 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en el document comptable, a favor 
del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, com a aportació anual prevista en el 
Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Barcelona i en concepte de despeses de 
funcionament per l'exercici 2015. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
24. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’Ordenació de l’École Maternelle 
del Lycée Français de Barcelona situat al carrer Munner 3 i 5, promogut per l’AEFE 
(Agence pour Enseignement Français a l’Etranger); exposar-lo al públic pel termini 
d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
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donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari corresponent per raó de la 
matèria. 

 
Districte de Gràcia 

 
25. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial Urbanístic d’assignació  d’usos i ordenació 
de volums de la Unitat d’Actuació núm.3 de l’illa situada als carrers de Mare de 
Déu de la Salut, de l’Escorial, de Molist, d’Antequera i de la Riera de Can Toda, 
promoguda per Peromoinver S.L.U, amb la precisió a que fa referència l’informe 
jurídic de la Direcció de Serveis de Planejament de 26 de gener de 2015, que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; exposar-la 
al públic pel termini d'un mes; sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari 
corresponent per raó de la matèria. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
27. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 
l’equipament situat a la plaça de Meguidó, al barri de Sant Genís dels Agudells, 
d’iniciativa municipal; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la 
Comissió del Consell Plenari corresponent per raó de la matèria. 

 
29. Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització del c/Torre dels Pardals 

(entre el c/Amílcar i l’avinguda Mare de Déu de Montserrat i entre la ronda del 
Guinardó i la rambla de la Muntanya), al Districte d’Horta-Guinardó 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’1.004.074,65 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a 
la societat municipal Bimsa la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
30. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Front Consolidat d’Habitatges 
situat al carrer Ramon Turró, núms. 153 – 155 i 157 de Barcelona, dins l’àmbit de 
la Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials 
del Poblenou – Districte d’activitats 22@BCN, promogut per Maramca, S.L.; 
exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió del Consell Plenari 
corresponent per raó de la matèria. 

 
31. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers de 
Sancho de Ávila, d'Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de 
Compensació del PMU; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la 
Comissió del Consell Plenari corresponent per raó de la matèria. 
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Acords de la sessió de 15 de juliol de 2015 
 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 8 de juliol de 2015. 
 

Part Decisòria 
 
Propostes d’acord  
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Pastor Puyol 

(mat. 25004) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb 
la categoria professional de tècnica superior de Psicologia, amb destinació al CSS 
Sant Martí-Verneda de la Gerència de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona d'aquest Ajuntament, on desenvolupa les funcions pròpies del lloc de 
treball de Tècnic 3 (codi SOM 8030SS20) de la seva categoria, i l’activitat pública 
com a col·laboradora docent a la Universitat Oberta de Catalunya, a temps parcial, 
per al curs acadèmic 2014-2015 des del 25 de febrer de 2015 fins al 24 de juliol de 
2015 i pròrrogues que es puguin produir en aquest contracte de treball, d’acord 
amb allò que preveu l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques i l’article 4.8 de la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat en relació a l’article 7 de la Llei 17/1997, de 24 de 
desembre, de Mesures administratives i d’organització, que estableix la 
concurrència d’interès públic en relació amb les tasques de tutoria i consultoria del 
personal docent col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. L’activitat 
secundària no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal. I, en tot cas, la 
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió 
de Plenari competent per raó de la matèria. 

 
2. Facultar el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí i Grau, per a l’aprovació i 

formalització dels convenis específics derivats del conveni marc signat en data 13 
de novembre de 2014, entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per a la realització de projectes 
d’avaluació de polítiques públiques i formació  en avaluació, seguint el model de 
conveni específic aprovat per la Comissió de Govern de 10 de juny de 2015. 

 
3. Autoritzar el Patronat Municipal de l'Habitatge a renovar una pòlissa de crèdit 

a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00 euros, destinada a atendre 
les necessitats transitòries de tresoreria, en les condicions que s'adjunten a 
l'annex. 

 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-100/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’exercici 2015, provinents d’execucions subsidiàries per al 
manteniment xarxa eliminació aigües residuals, d’import 48.487,92 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 15051895. Donar compte d’aquest 
acord a la comissió del Consell Plenari competent per raó de la matèria. 

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-107/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 179.438,26 euros, per 
tal de dur a terme els Projectes, de diversos districtes, de senyalització turística de 
vianants, dinamització de zona comercial entorn Park Güell, Comerços amb 
identitat singular i Rutes d’identitat, de conformitat amb la documentació i amb la 
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distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15060295. Donar compte d’aquest acord a la comissió del Consell 
Plenari competent per raó de la matèria. 

 
6. Aprovar l’expedient núm. 3-110/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, per l’ingrés de la Fundació Agbar 
per a l’impuls del programa Agenda 21 Escolar, per import de 18.000,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 15061695. Donar compte d’aquest 
acord a la comissió del Consell Plenari competent per raó de la matèria. 

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-112/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 1.779.662,80 euros, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15062591. 

 
8. Aprovar l’expedient núm. 3-114/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, per l’ingrés de la Fundació 
Bloomberg Family Foundation per a la posada en marxa del projecte Vincles BCN, 
per import de 748.650,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15070795. Donar compte d’aquest acord a la comissió del Consell 
Plenari competent per raó de la matèria. 

 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
9. Aprovar inicialment la gestió directa per mitjans propis, a través de l’Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona, del servei públic educatiu de les escoles bressol 
municipals El Mercat del Guinardó i l'Escorial (noms provisionals), de conformitat 
amb l’article 188.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis. Declarar activitat 
pública prioritària el servei educatiu de les escoles bressol municipals El Mercat del 
Guinardó i l'Escorial, així com la funció directiva i educativa i les categories 
professionals corresponents, a efectes de l'article 21.dos de la Llei 36/2014, de 26 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015. Sotmetre a 
informació pública durant un termini de trenta dies el present acord mitjançant un 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, de conformitat amb l’article 160.1 
del Reglament, d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i tenir-lo definitivament 
aprovat sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació 
pública. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
10. Aprovar la revisió de preus per a l’exercici 2015, d’acord amb la clàusula 16 

del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte número 
11003406, que té per objecte la gestió del servei de traducció i mediació 
intercultural de la ciutat de Barcelona, per l’import de 8.820,92 euros, exempt 
d’IVA, d’acord amb l’informe del servei d’Immigració i Interculturalitat, de 23 de 
juny de 2015 que s’annexa. Autoritzar i disposar a favor d’ABD Associació Benestar 
i Desenvolupament, amb NIF núm. G59435180, la despesa de 8.820,92 euros, 
exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 0201 22731 23161 del pressupost de 
l’exercici 2015. 
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Districte de Ciutat Vella 
 
11. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 36.660,00 euros, amb 

càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per 
subvencionar l'execució del projecte que s'indica tot seguit, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos. Atorgar una 
subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a L'Arc Taller 
de Música Fundació Privada, amb NIF G60073186, per un import de 36.660,00 
euros, equivalent al 32,25% del cost del projecte, per realitzar una tasca social 
d'integració i convivència, amb un cost total d'execució de 113.680 euros i una 
durada fins al 31 de desembre de 2016, 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 en el termini 
màxim de tres mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte 
subvencionat. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
12. Modificar el contracte número 14002276 d’acord amb l’informe dels serveis 

tècnics municipals de data 26 de juny de 2015, i de conformitat amb els articles 
105, 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la 
Llei de Contractació del Sector Públic. Ampliar la disposició de despesa de 
l’esmentat contracte que té per objecte les Obres de manteniment de la 
senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de la seguretat 
viària de Barcelona (2014-2018), i foment de l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral Lot 1. Zona Oest per un import de 
250.000,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 
document; i disposar-la a favor de Tevaseñal SA, NIF A23377674. Declarar la 
improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el 
plec de clàusules administratives particulars. Requerir l'adjudicatari per tal que, en 
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
constitueixi la garantia definitiva complementària per un import de 10.330,58 
euros; i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les dependències 
d'Administració de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
13. Aprovar l’ampliació del termini, fins al 26 d’octubre de 2015, per a la 

presentació de propostes en el concurs “Pla Buits: Buits urbans amb implicació 
territorial i social” convocat per Acord de la Comissió de Govern de 15 d'abril de 
2015. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
14. Aprovar, de conformitat amb l’article 45.3 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), el Projecte Modificat-1 del projecte d’urbanització dels carrers Aviador 
Duran, Aviador Franco i Aviador Ruiz de Alda, al Districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un 
import d’1.087.270,74 euros, el 21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de 
pressupost inferior a l’aprovat per un import d’1.259.116,68 euros, IVA inclòs, és 
deguda a què l’import de les obres adjudicades va ser de 865.196,61 euros, 
derivats de la baixa oferta per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de 
les partides del projecte modificat de 222.074,13 euros, dóna un total 
d’1.087.270,74 euros); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
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(BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a 
la societat municipal Bimsa la gestió de l’actuació. 

 
Districte de les Corts 

 
16. Aprovar definitivament el Compte de Liquidació definitiu del Projecte de 

Reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística de la modificació puntual del Pla 
Especial d’Ordenació del Sector comprès entre la carretera del Collblanc, avinguda 
de Xile i el camí de Torre Melina de Barcelona, quantificat en 1.477.809,19 d'euros 
abans d’IVA, amb un saldo positiu a favor dels propietaris adjudicataris per valor 
de 105.290,23 €, abans d’IVA. Sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat la 
cancel·lació de l’afecció de les finques de resultat al saldo del compte de liquidació 
provisional del Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 
esmentat. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels 
diaris de major circulació de la província. Notificar-lo personalment als interessats. 
Donar compte d’aquest acord a la comissió del Consell Municipal competent per raó 
de la matèria. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
17. Aprovar definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

Mühlberg i la part corresponent de la carretera del Carmel per enllaçar amb els 
actuals jardins Juan Ponce, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 
2.334.562,38 euros (IVA inclòs), 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); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’anuncis de la Corporació; i encarregar a la societat municipal Bimsa la 
gestió de l’actuació. 

 
Districte de Nou Barris 

 
18. Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu del Projecte de 

Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 4 del Pla Especial de Reforma Interior del 
Barri de Porta de Barcelona, quantificat en 1.473.163,64 d'euros, abans d’IVA, 
amb un saldo pendent de pagament per part dels propietaris adjudicataris per 
valor de 116.026,92 euros, abans d’IVA. Sol·licitar al Sr. Registrador de la 
Propietat la cancel·lació de l’afecció de les finques de resultat al saldo del compte 
de liquidació provisional del Projecte de Reparcel·lació de la UA 4 del Pla Especial 
de Reforma Interior del Barri de Porta de Barcelona. Publicar aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la província. 
Notificar-lo personalment als interessats. Donar compte d’aquest acord a la 
comissió del Consell Municipal competent per raó de la matèria. 

 
Districte de Sant Martí 

 
19. Aprovar la dissolució i liquidació de l’Associació Administrativa de Cooperació 

de la UA 8 Diagonal-Poblenou, a l’empara  de l’article 195 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
Traslladar la certificació d’aquest acord a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per procedir a inscriure la 
dissolució i liquidació de l’Associació Administrativa de Cooperació de la UA 8 del 
PERI Diagonal Poblenou en el Registre d’Entitats Col·laboradores. Publicar aquest 
acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de 
la Província; i notificar-lo individualment als interessats. Donar compte d’aquest 
acord a la comissió del Consell Municipal competent per raó de la matèria.  
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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords del òrgans de govern 
 

Modificacions de crèdit Pressupost 2015 
 

 
GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS 

 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern del 4 de març de 2015 
Expedient núm. 3-027/2015 
 
INGRESSOS 
 

Partida Descripció Baixa 

0701/45083/93219 Aport. Generalitat de Catalunya. Fons Foment del 
Turisme. Projecte Programa d’envelliment actiu. 
Adequació infraestructures platges. Institut 
Municipal de Parcs i Jardins. 
 

243.998,00 

   
 TOTAL 243.998,00 

 
DESPESES 
 

Partida Descripció Alta 

0703/60987/17111 Inst. Mpal. de Parcs i Jardins. Aport. Generalitat de 
Catalunya. Fons Foment del Turisme.  
Programa d’envelliment actiu. Adequació 
infraestructures platges. 
 

243.998,00 

   
 TOTAL 243.998,00 

 
 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 11 de març de 2015 
Expedient núm.3-034/2015 
 
INGRESSOS 
 

Partida Descripció Baixa 

0701/45083/93219 Aport. Generalitat de Catalunya. Fons Foment del 
Turisme. Projectes Rutes verdes turístiques, 
Serveis TIC de turisme i Sistema d’informació de 
proximitat contactless als hotels de Barcelona. 
Institut Municipal d’Informàtica. 

245.000,00 

   
 TOTAL 245.000,00 
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DESPESES 
 

Partida Descripció Alta 

0703/60979/92612 Inst. Mpal. d’Informàtica. Aport. Generalitat de 
Catalunya. Fons Foment del Turisme. 

100.000,00 

0101/41031/92612 Aplicacions i sistemes mòbils. Rutes verdes 
turístiques. 
Inst. Mpal. d’Informàtica. Aport. Generalitat de 
Catalunya. Fons Foment del Turisme. Sistema 
contactless als hotels de Barcelona. 

20.000,00 

0101/41031/92612 Inst. Mpal. d’Informàtica. Aport. Generalitat de 
Catalunya. Fons Foment del Turisme. Serveis TIC 
de turisme. 
 

125.000,00 

   
 TOTAL 245.000,00 

 
 
 
TRANSFERÈNCIES 

 
Aprovades per acord del Plenari del Consell Municipal de 8 de juliol de 2015 
Expedient núm. 3-105/2015 
 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

102 D/16200/92217 MC7(0) Formació de personal 0 104.000,00 
102 D/22610/92216 MC8(0) Despeses compra serveis 100.000,00 0 
102 D/48100/92211 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 4.000,00 0 

      
   TOTAL 104.000,00 104.000,00 

      
 
 
 
Aprovades per acord del Plenari del Consell Municipal de 8 de juliol de 2015 
Expedient núm. 3-106/2015 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

703 D/15400/92921 MC7(0) Contingències 0 1.117.840,17 
101 D/41031/92612 MC8(0) Institut Mpal Informàtica 140.637,87 0 
201 D/41040/23151 MC8(0) Institut Mpal de Serveis Socials 301.967,72 0 

201 D/41080/23411 MC8(0) 
Institut Mpal de Persones amb 
Discapacitat 31.510,09 0 

201 D/41070/34111 MC8(0) Instit. Mpal. Barcelona Esports 30.991,01 0 

501 D/41060/15221 MC8(0) 
Institut Mpal del Paisatge Urbà i 
Qualitat de Vida 25.613,00 0 

501 D/41010/15131 MC8(0) Institut Mpal d'urbanisme 8.670,29 0 
701 D/41000/93211 MC8(0) Institut Mpal d'Hisenda 136.944,47 0 
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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass. 

Descripció Altes Baixes 

702 D/41051/43121 MC8(0) Institut Mpal de Mercats 43.962,91 0 
801 D/41020/32011 MC8(0) Institut Mpal d'Educació 397.542,81 0 

      
   TOTAL 1.117.840,17 1.117.840,17 

 
 
 
Aprovades per acord del Plenari del Consell Municipal de 8 de juliol de 2015 
Expedient núm. 3-109/2015 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

703 D/60975/15131 MC7(0) Inversions BAGURSA 0 163.168,50 

607 D/76100/15131 MC8(0) 
Complex esportiu 
Mundet.Rehabilitació 163.168,50 0 

      
   TOTAL 163.168,50 163.168,50 

 
 
 
Aprovades per acord del Plenari del Consell Municipal de 8 de juliol de 2015 
Expedient núm. 3-111/2015 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

603 D/21200/93314 MC7(0) 
Manteniment edif. i altres 
constr. 0 30.000,00 

101 D/22109/92012 MC8(0) 
Altre material de consum. 
Serveis editorials 30.000,00 0 

201 D/22719/23011 MC7(0) Altres contractes de serveis 0 2.574,50 
101 D/22610/23291 MC8(0) Despeses serveis 2.574,50 0 

801 D/48903/92011 MC7(0) 
Conv.amb instit. sense afany 
lucre. 0 15.136,00 

104 D/48903/92011 MC8(0) 
Conv.amb instit. sense afany 
lucre. 15.136,00 0 

201 D/22719/23261 MC7(0) Altres contractes de serveis 0 40.000,00 
201 D/41070/23261 MC8(0) Institut Barcelona Esports 40.000,00 0 
610 D/22699/92922 MC7(0) Altres despeses diverses 0 20.000,00 
101 D/22719/92523 MC8(0) Altres contractes de serveis 20.000,00 0 

      
   TOTAL 107.710,50 107.710,50 
      

 
 

 
  



3938 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 22 20-7-2015 
 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. L’article 13.1 d) de Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona disposa que és una atribució de l’alcalde o alcaldessa 
organitzar l’administració municipal executiva, essent necessària doncs, la definició 
dels diferents òrgans gerencials que componen dita estructura executiva. 

 
Segon. D’altra banda, l’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de 

la Carta municipal de Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura 
organitzativa municipal, permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en 
consideració a les característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la 
condició de funcionari. 

 
Així, doncs, es considera que les gerències de l’organització poden ser ocupades 

per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, quan concorrin una o vàries 
de les següents condicions: 

• En funció de l’àmbit o sector material, tenint en compte que en aquests 
casos, la incorporació d’un/a professional de reconegut prestigi en el àmbit 
d’actuació dels serveis prestats suposarà un valor afegit al lideratge de la 
gerència. 

• En aquelles gerències el pla d’actuació de les quals passi per la 
reformulació, innovació i modernització del seu àmbit, amb la qual cosa es 
valorarà que el seu titular ostenti uns coneixements específics 
d’avantguarda de les matèries i serveis atribuïts a la gerència. 

• En aquelles gerències que es requereixi el lideratge d’un o una professional 
amb competències i habilitats estratègiques, directives i de transformació 
de servei, per garantir el compliment del pla d’actuació. 

• En aquelles gerències que es requereixi un coneixement pràctic de l’entorn 
associatiu, el funcionament i dinàmiques de entitats i de la gestió d’entorns 
participatius i de lideratge d’estratègies en els mateixos. 

 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei 

Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal, 
 
Disposo: 
 
Establir la nova organització executiva de les gerències municipals, determinada 

en els annexos, amb efectes 14 de juny de 2015.  
 
Adscriure els òrgans i els llocs de treball que depenien de les gerències de 

l’estructura executiva anterior, a la nova estructura organitzativa, tal com figura 
als annexos. 

 
Adscriure les Gerències de Districte a la Gerència Municipal 
 
Modificar la denominació de la Gerència Adjunta de Projectes Estratègics per la 

de Direcció de Projectes Estratègics i adscriure-la a la Gerència de Coordinació i 
Recursos 

 
Crear la Direcció Executiva de Recursos Econòmics adscrita a la Gerència de 

Coordinació i Recursos, i la Direcció Adjunta a la Gerència de Coordinació i 
Recursos. 

 
Desenvolupar progressivament l’organització específica de cadascuna de les 

noves gerències i les funcions que els hi siguin atribuïdes. 
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Amortitzar la Gerència Adjunta de Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals, 

la Gerència Adjunta de Coordinació Territorial, la Gerència de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació, la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports, la Gerència d’Hàbitat Urbà, la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació, 
la Gerència de Recursos, la Direcció de Serveis de Creixement Econòmic i 
Recursos, la Direcció de Supervisió Estratègica, el Departament de Supervisió, 
l’Oficina de l’Arquitecte en Cap, l’Oficina Tècnica Barcelona Pirineu 2022 i la 
Direcció de Programa de Relacions Ciutadanes i Institucionals. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 13 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau i Ballano. 
(Ref. 1887/15) 
 

ANNEX 1. ORGANIGRAMA EXECUTIU 
 
Als organigrames adjunts es detalla l’estructura executiva de l’organització 

municipal. La titularitat de les següents gerències podrà no tenir la condició 
funcionarial d’acord amb l’article 52 de la Carta Municipal: Gerència Municipal, 
Gerències de Districte, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència, Gerència de Seguretat i Prevenció, Gerència d’Ocupació, Empresa i 
Turisme, Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Drets Socials i Gerència 
de Recursos Humans i Organització. 
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A la relació adjunta es presenta l’adscripció dels Instituts i Empreses municipals 

a les diferents gerències sectorials. 
 

 
 
 

ANNEX 2. ADSCRIPCIÓ D’ÒRGANS I LLOCS DE TREBALL DE LES GERÈNCIES 
DE L’ESTRUCTURA ANTERIOR EN LA NOVA ORGANITZACIÓ EXECUTIVA 

 
Adscriure els òrgans i els llocs de treball, de les gerències que es detallen, a la 

nova organització executiva: 
• De la Gerència de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, a la 

Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 
• De la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, a la Gerència de 

Drets Socials. 
• De la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, a la Gerència Prevenció i 

Seguretat, a excepció de la Direcció de Serveis de Mobilitat que s’adscriu a 
la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

• De la Gerència d’Hàbitat Urbà a la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

• De la Gerència Adjunta de Coordinació Territorial, a la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència. 

• De la Gerència Adjunta de Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals a la 
Gerència de Coordinació i Recursos. 
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• De la Gerència de Recursos a la Gerència de Coordinació i Recursos a 
excepció de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals i la Direcció 
de Serveis de Relacions Externes que s’adscriuen a la Gerència d’Ocupació, 
Empresa i Turisme; i la Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació 
Internacional que s’adscriu a la Gerència de Presidència i Economia; i el 
Departament de Coordinació de Casals de Barri i la Direcció de Programa de 
Participació i Associacionisme que s’adscriuen a la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència. 

 
Adscriure els òrgans i els llocs de treball, de les direccions que es detallen, a la 

nova organització executiva: 
• Adscriure la Direcció de l’Oficina de Management i Pressupost Executiu a la 

Gerència de Coordinació i Recursos. 
• Adscriure la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions a la 

Gerència de Coordinació i Recursos. 
• Adscriure la Direcció de Finançament a la Gerència de Presidència i 

Economia. 
• Modificar la denominació de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal per 

la de Direcció de Pressupostos i adscriure-la a la Gerència de Coordinació i 
Recursos. 

• Adscriure la Direcció de Serveis de Creixement Econòmic i Recursos a la 
Gerència de Presidència i Economia. 

• Adscriure la Direcció de Serveis de Comerç i Consum a la Gerència 
d’Ocupació, Empresa i Turisme. 

• Adscriure els llocs de treball de l’Oficina Tècnica Barcelona Pirineu 2022 a la 
Gerència de Coordinació i Recursos. 

• Adscriure el departament de Transparència a la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència. 

 
* * * 

 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la 

Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal, 
disposo: 

Esmenar el punt setè del Decret de l’Alcaldia de 13 de juny sobre la nova 
organització executiva de les gerències municipals, en el sentit que els òrgans que 
s’amortitzen són: la Gerència Adjunta de Coordinació d’Empreses i Entitats 
Municipals; la Gerència Adjunta de Coordinació Territorial; la Gerència de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació; la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports; la Gerència d’Hàbitat Urbà; la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació; 
la Direcció de Supervisió Estratègica; el Departament de Supervisió; l’Oficina de 
l’Arquitecte en Cap; i l’Oficina Tècnica Barcelona Pirineu 2026. 

Esmenar l’annex 1 i 2 del Decret de l’Alcaldia de 13 de juny sobre la nova 
organització executiva de les gerències municipals, tal com es detalla en els 
annexos.  

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2056) 
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ANNEX 1. ORGANIGRAMA EXECUTIU 
 
Als organigrames adjunts es detalla l’estructura executiva de l’organització 

municipal. La titularitat de les següents gerències podrà no tenir la condició 
funcionarial d’acord amb l’article 52 de la Carta Municipal: Gerència Municipal, 
Gerències de Districte, Gerència de Recursos, Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència, Gerència de Seguretat i Prevenció, Gerència 
d’Ocupació, Empresa i Turisme, Gerència de Presidència i Economia, Gerència de 
Drets Socials i Gerència de Recursos Humans i Organització. 
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Turisme

Gerència de 
Seguretat i 
Prevenció

Gerència 
d’Ecologia, 
Urbanisme i 

Mobilitat

Gerències sectorials

Gerència de 
Drets de 

Ciutadania, 
Participació i 

Transparència
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A la relació adjunta es presenta l’adscripció dels Instituts i Empreses municipals 

a les diferents gerències sectorials. 
 
 

 
 
 

ANNEX 2. ADSCRIPCIÓ D’ÒRGANS I LLOCS DE TREBALL DE LES GERÈNCIES 
DE L’ESTRUCTURA ANTERIOR EN LA NOVA ORGANITZACIÓ EXECUTIVA 
 

Adscriure els òrgans i els llocs de treball, de les gerències que es detallen, a la 
nova organització executiva: 

− De la Gerència de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, a la 
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 

− De la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, a la Gerència de 
Drets Socials. 

− De la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, a la Gerència Prevenció i 
Seguretat, a excepció de la Direcció de Serveis de Mobilitat que s’adscriu a 
la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

− De la Gerència d’Hàbitat Urbà a la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

− De la Gerència Adjunta de Coordinació Territorial, a la Gerència de Drets de 
ciutadania, Participació i Transparència. 

− De la Gerència Adjunta de Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals a la 
Gerència de Recursos. 

 

Gerència Municipal

Institut Municipal de Serveis Socials
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
Patronat Municipal de l’Habitatge
Institut d’Educació de Barcelona 

Gerència de Drets 
Socials

Gerència de Presidència 
i Economia

Institut Municipal d’Hisenda
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Barcelona Activa

Institut Municipal d’Urbanisme.  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Grup Barcelona d’Infraestructures (BIMSA) 
Barcelona Gestió Urbanística (Bagursa) 
Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) 

Gerència d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat

Institut de Cultura de Barcelona
Institut Barcelona Esports

Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i 

Transparència

Gerència de Recursos
Institut Municipal d’Informàtica
Grup Barcelona de Serveis Municipals (BSM)  
Informació i Comunicació de Barcelona (ICB) 
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− De la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació a la Gerència de 
Presidència i Economia a excepció de la Direcció de Promoció de Ciutat i la 
Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments, que s’adscriuen a la 
Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme. 

 
Adscriure els òrgans i els llocs de treball, de les direccions que es detallen, a la 

nova organització executiva: 
− Adscriure la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals, la Direcció de 

Serveis de Relacions Externes, la Direcció de Serveis de Solidaritat i 
Cooperació Internacional, la Tresoreria i la Direcció de Patrimoni a la 
Gerència de Presidència i Economia; i la Direcció d’Atenció Ciutadana, la 
Direcció de Programa Relacions Ciutadanes i Institucionals, el Departament 
de Coordinació de Casals de Barri i la Direcció de Programa de Participació i 
Associacionisme a la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència. 

− Modificar la denominació de la Direcció de Creixement Econòmic i Recursos 
per la de Direcció de Recursos, i adscriure els llocs de treball relacionats 
amb el creixement econòmic i els estudis a la Gerència d’Ocupació, Empresa 
i Turisme. 

− Adscriure la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa de la 
Gerència de Recursos, a la Direcció de Recursos, de la Gerència de 
Presidència i Economia. 

− Adscriure els llocs de treball de l’Oficina Tècnica Barcelona Pirineu 2026 a la 
Gerència de Recursos. 

− Adscriure el departament de Transparència a la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència. 

− Adscriure el Gabinet Tècnic de Programació i la Direcció d’Auditoria Interna 
a la Gerència de Presidència i Economia. 

− Adscriure la Direcció de Programa de Temps i Qualitat de Vida a la Gerència 
de Presidència i Economia. 

 
* * * 

 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, disposo: 
 
Primer. Modificar el decret de l’Alcaldia, de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-

1896), de delegació de competències en la Comissió de Govern, en el sentit de 
suprimir la delegació atribuïda en el punt 1.2 de l’apartat Primer, i mantenir la 
resta de pronunciaments. 

 
Segon. Delegar en el Gerent Municipal l’aprovació de tota classe de 

transferències i subvencions a organismes autònoms, entitats públiques 
empresarials, societats municipals de capital íntegrament municipal i participades, i 
consorcis participats per l’Ajuntament de Barcelona.  

 
Tercer. Establir que en les resolucions adoptades en exercici d’aquesta delegació 

es farà constar que s’actua per delegació de l’Alcaldessa. 
 
Quart. Determinar que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució 

serà efectiva a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal. 

 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 13 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2291/15) 
 

* * * 
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Decret. En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, disposo: 

 
Primer. Facultar provisionalment a la Sra. Elena Pérez Fernández, directora de 

Serveis de Gestió i Relacions Laborals, per dur a terme les actuacions atribuïdes, 
mitjançant Decret d’Alcaldia de 19 de juny de 2015 (S1/D/2015-1967), al gerent 
de Recursos Humans i Organització, fins la provisió de l’esmentada plaça. 

 
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats a 

què es refereix aquest decret es farà constar que s’actua per delegació de 
l’Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb 
l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 109 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 

 
Tercer. Determinar que aquesta resolució serà efectiva a partir del dia de la seva 

signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la 
Gaseta Municipal i en el web municipal. 

 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2298/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
Modificar temporalment el Decret de 28 de juliol de 2010 de restricció d’horaris 

comercials, que afecta als establiments del barri de la Vila de Gràcia destinats a 
autoserveis de menys de 150 m2, polivalents alimentaris de menys de 150 m2, 
plats preparats i bodegues, des del dia 15 d’agost i fins el dia 21 d’agost, amb 
motiu de la Festa Major de Gràcia, en el sentit d’ampliar en una hora l’horari 
d’obertura. Durant aquest període de la Festa Major de Gràcia aquests 
establiments hauran de tancar des de les 00.00 fins a les 07.00 hores. 

Fer difusió d’aquesta resolució entre els establiments afectats. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2209/10) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13è de 
la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

Modificar a l’empara del disposat a l’article 30.2 de l’Ordenança de Terrasses 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 20 de 
desembre de 2013, el règim horari de les terrasses de la Vila de Gràcia, amb motiu 
de la celebració de la Festa Major de Gràcia, en el sentit d’autoritzar el següent 
horari d’apertura i tancament: 15 d’agost, de 08.00 a 03.00 hores, i els dies 16, 
17, 18, 19, 20, 21 d’agost, de 08.00 a 02.00 hores. 

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2210/15) 
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CARTIPÀS 

Fe d’errates 
 

A la Gaseta Municipal núm. 21 publicada el 10 de juliol de 2015, dins la secció 
Cartipàs, subsecció Decrets de l’Alcaldia, pàgina 3861, on diu “Barcelona 18 de 
juliol de 2015, ha de dir, Barcelona 8 de juliol de 2015”·. 

 
* * * 

 
Decret. L’Alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona, i amb el que disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de 
2007, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i següents 
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, resol: 

Cessar amb efectes 31 de maig de 2015, com a personal eventual, el Sr. 
Antonio Jesús Jiménez Rodríguez (mat. 73249), en el lloc de Suport 1 de la família 
de Serveis de Suport Polític, codi 90.10.PO.10, adscrit al Grup Polític Municipal 
Socialista. 

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

 
Barcelona, 8 de juny de 2015. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 1833/15) 
 

* * * 
 

Decret. L’Alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de 
2007, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i següents 
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, resol: 

Cessar amb efectes 31 de maig de 2015, com a personal eventual, la Sra. 
Leonor Cristina Mayor Ortega (mat. 73644), en el lloc de Tècnic/a 2, de la família 
Serveis de Suport Polític, codi 80.20.PO.10, adscrit al Grup Polític Municipal Partit 
Popular. 

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

 
Barcelona, 8 de juny de 2015. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 1834/15) 
 

* * * 
 

Decret. L’Alcaldessa de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de 
2007, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i següents 
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, resol: 

Cessar amb efectes 25 de juny de 2015, com a personal eventual, per renúncia, 
el Sr. Pere Ferrer Sastre (mat, 71514), en el lloc de treball codi 40.10.PO.10, de la 
família de Serveis de Suport Polític, adscrit al Grup Municipal convergència i Unió. 

Que es doni compte de la present resolució al consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2159/15) 
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Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona, i d’acord amb els Estatuts de la Societat Fira 2000, SA. 
disposo: 

 
Primer. Delegar al Sr. Jordi Martí Grau la representació de l’Ajuntament de 

Barcelona en la Junta General d’Accionistes de Fira 2000, SA, prevista per al 30 de 
juny d’enguany. 

 
Segon. Proposar a la Junta General de Fira 2000, SA la designació de 

representats de l’Ajuntament de Barcelona al Consell d’Administració de 
l’esmentada societat, les persones següents: 

 
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
Sr. Jordi Martí Grau. 
 
Barcelona, 30 de Juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2109/15) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 6 dels Estatuts del 
Consorci Fira Internacional de Barcelona, disposo: 

Designar com a representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General 
del Consorci Fira Internacional de Barcelona les persones següents: 

 
Presidenta:  Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
Vocals:  Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
   Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
   Im. Sr. Alfred Bosch i Pasqual 
   Ima. Sra. Núria Marín Martínez 
 
Barcelona, 10 de juliol de 2015. L’alcalde, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2280/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 8 dels Estatuts del 
Consorci d’Educació de Barcelona, disposo: 

Designar com a representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell de 
Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona les persones següents: 

 
Vicepresidenta:  Ima. Sra. Laia Ortíz Castellví 
Membres:  Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 
    Sr. Josep M. Castiella Viu 
    Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
 
Barcelona, 10 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2281/15) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableixen els articles 9, 10 i 16 dels 
Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona, disposo: 
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Designar com a representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci Sanitari 
de Barcelona les persones següents: 

 
Junta General : 
 
Vicepresidenta:  Sra. Gemma Tarafa Orpinell 
Membres:  Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
    Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
    Sr. Josep Martí Valls 
 
Comissió Permanent : 
 
Membre:  Sra. Gemma Tarafa Orpinell 
 
Barcelona, 10 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2282/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la carta 

Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 12 dels Estatuts del 
Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, disposo: 

Designar la Sra. Gemma Tarafa i Orpinell representant de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Comissió Executiva del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona. 

 
Barcelona, 10 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2283/15) 
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PERSONAL 

Concurso de personal 
 

 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
MERCATS DE BARCELONA 
(Aprovades per decret de l’Alcaldia) 

 
 
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 

juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació: 

 
 

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 

convocatòria és necessari: 
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 

pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord. 

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal. 

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs. 

 
 

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 

anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt. 

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent: 
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt. 
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts. 
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent: 
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– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 
convocat: 1 punt. 

– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 
lloc de treball convocat: 0,50 punts. 

– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 
lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts. 

– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa. 

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació. 

 
 

JUNTA DE VALORACIÓ 
 
Estarà formada pels membres següents: 
– Presidència: 

El director de Recursos Humans, com a titular. 
– Vocalies: 

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta. 
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte. 
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs. 
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració. 

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa. 

 
 
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS 
 
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 

sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal. 

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini. 

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes. 

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit. 

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae. 

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals. 

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
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mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats. 

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça. 

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent. 

 
 
ANNEX 
Concurs núm. 3/2015- C. Un lloc de treball de Tècnic/a 2 de la família 

professional de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP), adscrit a la Direcció d’Obres i 
Manteniment de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB). (Nivell 24) 
 
 
Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP), 
adscrit a la Direcció d’Obres i Manteniment de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona (IMMB). 
Concurs núm. 3/2015-C  
 

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP), 
adscrit a la Direcció d’Obres i Manteniment de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB). 

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits del lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de 
la família professional de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit a la Direcció 
d’Obres i Manteniment de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB).  

 
1. Classificació del lloc convocat  

Denominació:  Tècnic/a 2 (80.20.OP.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc:  Tècnic 
Vinculació:  Funcionarial 
Subgrup d’accés:   A1 i A2 
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió:  Concurs de mèrits 
Classe de lloc:  Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.  
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (582,92€/mensuals) 
Complement específic:   969,00€ mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família OP) 
3.1.1. Missió: 
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les 

matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes. 
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3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 
• Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament 

de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

• Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució. 

• Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

• Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres 
tècnics, i elaborar els de major complexitat. 

• Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten 
els seus serveis. 

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la 
seva família professional.  

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat. 
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat, 
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus 

serveis i rebre supervisió sobre els resultats.  
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 

interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència. 

7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de 
l’òrgan on presta els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció d’Obres i 
Manteniment de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona). 

3.2.1 Missió 
Direcció i supervisió de tots els aspectes relatius al manteniment i reparació de 

l’obra civil, de les estructures i les instal·lacions, de les remodelacions totals o 
parcials, i de la seguretat dels edificis i instal·lacions de l’IMMB d’acord amb la 
normativa vigent aplicable.  

3.2.2 Funcions  
• Dirigir, gestionar i coordinar el seguiment de les obres realitzades per les 

contractes de manteniment. 
• Supervisar i controlar les obres de remodelació i/o nova construcció de 

mercats en col·laboració amb la Direcció Facultativa. 
• Coordinar i supervisar estudis i pressupostos de reforma dels mercats. 
• Supervisar i coordinar les ordres de treball donades als diferents 

contractistes de manteniment d’obra civil, instal·lacions, aparells elevadors i 
de cambres frigorífiques.  

• Autoritzar les llicències d’obra a les parades i posterior revisió i comprovació 
de les obres executades d’acord amb les normatives específiques. 

• Supervisar i coordinar el manteniment i actualització dels plànols dels 
edificis amb suport informàtic. 

• Assessorar tècnicament als representants dels venedors dels mercats. 
• Elaboració dels plecs de condicions tècniques per a contractes d’obres de 

reforma i manteniment. 
• Supervisar i coordinar la gestió amb les companyies de subministraments i 

la modificació o ampliació dels serveis als mercats, així com el control 
econòmic del mateix. 

• Proposar estudis d’actuacions per millorar el rendiment energètic dels 
Mercats. 

• Així com altres funcions que li atribueixi o delegui la gerència de l’IMMB. 
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4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories Tècnic/a Superior en 

Arquitectura; Tècnic/a Superior en Enginyeria o bé pertànyer al grup A, 
subgrup A2 de la categoria de Tècnic/a Mitjà en Arquitectura; Tècnic/a Mitjà 
en Enginyeria.  

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria 
pròpia del règim funcionarial segons l'acord del Consell Municipal de 21 de 
desembre de 2012 i 24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidats/tes que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estiguin en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part els funcionaris en situació diferent de servei 
actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 
 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins 6 punts, segons el barem següent: 

− Concessió de llicències d’obres i activitats, fins a 2,5 punts 
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− Control i seguiment de les ordres de treball donades als contractistes en 
relació al manteniment i conservació dels subministres, instal·lacions, 
aparells elevadors i altres instal·lacions municipals, fins a 1,5 punts 

− Redacció d’informes relatius a l’estat de conservació de les instal·lacions 
dels edificis municipals, fins a 1,0 punt 

− Redacció de projectes de petites remodelacions d’espais emmarcats en 
equipaments, gestió de contractació i seguiment de l’obra, fins a 1,0 punt 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis 
Urbanístics i d’Obra (OP) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència.  

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President:  
− Sr. Jordi Torrades i Aladrén, Gerent de l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona (IMMB), o persona en qui delegui.  
Vocals:  
− Sr. Joan Manel Llopis i Malleu, Director del Servei d’Obres i Manteniment de 

l’IMMB, o persona en qui delegui. 
− Sra. Antònia López i Leal, Cap d’Administració de l’Institut Municipal de 

Mercats de Barcelona (IMMB), o persona en qui delegui.  
− Sr. Manel Armengol i Jornet, Cap del Departament Jurídic de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), o persona en Sr. qui delegui. 
Representants de la Junta de Personal o del Comitè d'Empresa. 
 

7. Presentació de sol·licituds 
La presentació de sol·licituds per a participar en aquest concurs convocat per 

l’Institut Municipal de mercats de Barcelona (IMMB), els aspirants hauran de 
presentar la sol·licitud al Registre General o a qualsevol dels registres 
desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir necessàriament el model de sol·licitud i 
currículum vitae normalitzat que es poden descarregar des del portal informatiu de 
CONCURSOS de l’apartat de “Recursos Humans” de la Intranet Municipal, 
adjuntant còpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. 

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els/les candidats/tes són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  
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8. Presa de possessió  
El personal funcionari o laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 

el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució de la lliure designació en la Gaseta Municipal. La presa de 
possessió en la nova destinació es durà a terme l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de publicació de la resolució esmentada a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució de la lliure 
designació a la Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera 
Gaseta Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del 
segon mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.  
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Nomenaments 
 
El gerent de l’Institut d’Educació de Barcelona, en data 8 de juliol de 2015 ha 

disposat: 
Nomenar la Sra. Joaquima Ferrando Aguilar (mat. 801736) de la categoria TS 

Pedagogia, subgrup A1, com a Cap de Departament 1 (40.10.GE.10) de la família 
General, adscrit al Departament d’Educació Infantil de la Direcció de Centres 
Educatius, amb un nivell de destinació 26 i amb un complement específic d’acord 
amb el catàleg de llocs de treball vigent, per haver superat la convocatòria de 
provisió mitjançant lliure designació núm. 1/2015 i de conformitat amb l’art. 294.3 
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, en relació amb a l’article 22.3 del vigent 
Acord de Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Barcelona; així com als articles 110.1.b) i 120.1 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals 
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ANUNCIS 

 

Altres anuncis 
 

Districte de Sant Martí 
 

 
SJ-15-081 

En data 15 de juliol de 2015, el gerent del Districte, en ús de les atribucions 
delegades per Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 2015, ha adoptat la 
següent resolució: 

Aprovar el projecte d’obres de reforma de l’espai del centre de barri La Verneda,  
al districte de Sant Martí, d’acord amb els informes tècnics que figuren a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un 
import de cent sis mil quatre-cents setanta-dos euros amb seixanta-dos cèntims 
(106.472,62 euros) IVA inclòs, d’acord amb el que disposa el punt 9.3 del 
Procediment per a l’elaboració i tramitació dels projectes i l’execució de les obres 
municipals, aprovat per Decret d’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012; i publicar 
aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament. 

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia en el 
termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda quan 
hagin passat tres mesos des de l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi 
notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos 
a comptar des del dia següent al que s’hagi produït l’acte presumpte. 

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
 
Barcelona, 16 de juliol de 2015. Rocío Benito i Arranz, cap del Dept. de Serveis 

Jurídics - Secretaria 
 

* * * 
 

Institut Municipal de Mercats 
 
En data 8 de juliol, el President de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

(IMMB) ha aprovat la següent resolució: “Aprovar les bases corresponents al premi 
“mercats de Barcelona”, en la seva sisena edició (any 2015) segons el text que 
s’adjunta com a document annex únic, i obrir el període de recepció de 
candidatures que finalitza el proper dia 18 de setembre de 2015”.  

 
En conseqüència, es publica el present anunci per tal de posar en públic 

coneixement de totes les persones que estiguin interessades en presentar la seva 
candidatura, que disposen de fins a les catorze hores (14:00h.) del dia 18 de 
setembre de 2015 (divendres, inclusivament) per a presentar-les seguint el 
formulari que tenen a la seva disposició en el web municipal 
(www.bcn.cat/mercatsmunicipals) o a través de les direccions dels mercats 
corresponents.  

 
Als efectes oportuns, s’adjunta al present anunci (en document annex únic) el 

text de les bases reguladores esmentades. 
 
Barcelona, 9 de juliol de 2015. Manel Armengol i Jornet, secretari delegat. 
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Barcelona compta amb una xarxa de comerç de proximitat dinàmica, en 

constant renovació i adequació a les demandes ciutadanes. De fet, el comerç urbà 
és un dels elements de Barcelona més ben valorats pels seus ciutadans i pels 
nombrosos visitants. 

Barcelona és la ciutat europea amb més eixos comercials urbans, un total de 18. 
I poques ciutats del món gaudeixen d’una xarxa de mercats municipals com la que 
té Barcelona amb 39 mercats alimentaris i 6 no alimentaris, un total de 36 mil 
metres quadrats de superfície comercial, i més de 3.000 establiments i 
comerciants. 

Les dues tipologies de comerç –botiga de carrer, mercat municipal-, conviuen en 
perfecte simbiosi. Així ho demostra la integració dels mercats municipals en els 
eixos comercials abans esmentats, i el seu efecte “locomotora”. 

Conscient d’aquesta situació, l’Ajuntament, mitjançant l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona (IMMB), hi està impulsant un canvi qualitatiu. S’aposta per 
uns mercats municipals competitius, per uns equipaments comercials capaços de 
combinar els seus valors característics (el producte fresc i de qualitat, l’oferta 
especialitzada i el tracte personalitzat) amb una oferta lúdica i d’oci, amb unes 
instal·lacions modernes i amb tots aquells serveis, en definitiva, que permetin 
atendre les noves demandes ciutadanes en matèria de consum. 

L’Ajuntament de Barcelona convoca la 6a edició del «Premi mercats de 
Barcelona», amb el propòsit de consolidar el reconeixement de la ciutat a la tasca 
dels nostres comerciants de la xarxa de mercats municipals i de les seves 
associacions de venedors, especialment a les iniciatives empresarials que aporten 
valor afegit, a les dinamitzacions comercials que s’estan duent a terme, i a les 
persones que treballen en el món dels mercats i que contribueixen a fer de 
Barcelona una ciutat moderna i emprenedora de la qual tots ens sentim orgullosos, 
i dels seus mercats un valor en alça i un referent mundial. 

 
 
BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES 
 
1. L’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’Institut Municipal de Mercats, convoca 

una nova edició del «Premi mercats de Barcelona» amb l’objectiu de contribuir 
a la dinamització i millora de la iniciativa empresarial comercial dels mercats 
municipals de la nostra ciutat. Amb aquesta finalitat es convoca la 6a edició del 
premi Barcelona, els millors mercats del món, per distingir les iniciatives, 
contribucions, establiments comercials i activitats de les associacions de venedors 
dels mercats, que hagin tingut incidència en la millora d’aquest sector.  El premi 
constarà d’una única modalitat, i que podrà ser : 

 
Premi a la millor iniciativa individual d’un establiment d’un mercat 

municipal de la ciutat de Barcelona: reconeixement a la singularitat de 
determinats establiments comercials presents a la xarxa de mercats municipals de 
la ciutat de Barcelona, que representin una imatge distintiva per les seves 
característiques de decoració, per la gamma de la seva oferta de productes, per 
l’antiguitat, pels elements d’innovació, per la qualitat del seu servei al consumidor 
o pel seu valor afegit en l’acte de venda.  O bé, Premi a la millor iniciativa 
col·lectiva per a la dinamització d’un mercat municipal de la ciutat de 
Barcelona: reconeixement de les iniciatives impulsades per les associacions de 
venedors dels mercats municipals de Barcelona que representin una aportació 
significativa i avantguardista a la dinamització comercial d’un mercat, la posada en 
marxa o consolidació d’un servei en un mercat, d’un subsector comercial concret o 
del conjunt del mercat.  

 
2. Es considera que poden optar al premi totes aquelles iniciatives, contribucions 

o actuacions fetes en establiments comercials dutes a terme o bé per titulars de 
parades en qualsevol dels mercats municipals de Barcelona, o bé per qualsevol de 
les associacions de venedors de qualsevol mercat municipal de Barcelona 
legalment constituïda, que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en 
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l’apartat anterior, i que compleixin les condicions que es detallen sobre la 
descripció dels àmbits.  

Són candidates al Premi, tant les propostes que arribin mitjançant sol.licitud de 
comerciants i associacions de venedors de mercats, com aquelles que complint 
l’establert en aquest mateix punt i en base als criteris de l’anterior, hagin estat 
proposades d’ofici pel jurat, sempre i quan s’hagin desenvolupat o hagin entrat en 
funcionament fins a la data de convocatòria del present Premi. 

 
3. La proposta guanyadora s’elegirà a través d’un jurat, designat pel president 

de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, i estarà integrat pels membres 
següents: 

 
• El president de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona,  
• persona en qui delegui, amb veu però sense vot. 
• 3 representants vinculats al món del comerç en general. 
• 2 representants vinculats al món dels mercats.  
• El gerent de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona,  
• persona en qui delegui, amb veu però sense vot. 
• El director de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona,  
• persona en qui delegui, amb veu però sense vot. 
 
Actuarà com a secretari/ària del Jurat, el secretari delegat de l’Institut Municipal 

de Mercats de Barcelona, o persona en qui delegui. 
 
4. El premi s’atorgarà per majoria de vots o podran ser declarat no adjudicat, a 

criteri del jurat. En cas que algun dels membres del jurat, per causa de força 
major, no pogués assistir-hi i emetre el seu vot el dia del veredicte, l’haurà de fer 
arribar per escrit a la secretaria del Premi. A més del premiat el jurat podrà 
determinar la segona candidatura més votada com a finalista, i tot i no ser la 
guanyadora, proposar una menció especial. 

 
5. El jurat es reserva la potestat de desestimar una candidatura presentada, si 

aquesta no compleix els requisits establerts en aquestes bases, o bé que tot i 
complint-los manqui total o parcialment la documentació que cal acompanyar a la 
sol·licitud, amb especial atenció a la memòria explicativa que cal adjuntar.    

 
6. El premi consistirà en el lliurament d’un guardó commemoratiu.  
 
7. En tot allò que no preveuen aquestes bases particulars, caldrà atenir-se al 

que disposi la normativa general reguladora que s’escaigui. 
 
QUI POT PARTICIPAR-HI? 
 
Poden ser proposats com a candidats totes aquelles iniciatives, contribucions o 

establiments comercials que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el 
primer apartat i que compleixin les condicions que es detallen en les modalitats 
descrites en l’apartat 1. 

 
QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR-HI? 
 
Les candidatures s’han de presentar a l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona  
Avinguda Icària, 145-147, 4a pl.  
08005 Barcelona 
 
La data límit de presentació de les candidatures és el dia 18 de 

setembre de 2015, inclusivament. La proposta s’acompanyarà de la 
documentació següent: 

 
• Full de proposta de candidatura. 
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• Memòria explicativa de la iniciativa, establiment o trajectòria professional. 
Aquesta memòria és de caràcter obligatori, i la no presentació suposarà 
l’exclusió de la candidatura presentada. 

 
* * * 

 
Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 

 
El Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 2015 s'estableix la direcció política i 

administrativa de l’administració municipal executiva i es defineixen les 4 àrees de 
Govern, i atès que l’esmentat decret estableix que l’lnstitut Municipal del Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida queda adscrit a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, a 
efectes de la seva direcció política; 

Atès que en data 14 d’octubre de 2005, el ple del Consell Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona va aprovar els estatuts de l’organisme autònom local, 
l’lnstitut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, pels quals es regeix 
aquest Institut; 

Atès que a l’article 5.2, paràgrafs h), i) i j) dels estatuts s’estableix que 
correspon al president o a la presidenta les funcions de signar convenis dins l’àmbit 
de les funcions de l’Institut, concedir les subvencions que hagi d’atorgar l’Institut i 
aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els 
contractes i pactes de quantia inferior o igual al 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost de l’Institut i les concessions que tinguin una durada no superior a 
quatre anys, sens perjudici del que disposa l’article 27.4 dels estatuts; 

Atès que el Decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015, ref. 1894/15, designa la 
presidència i vicepresidència dels organismes autònoms locals; 

Atès que a l’article 5.4 s’assenyala que el president o la presidenta podrà 
delegar en la gerència de l’organisme autònom local les funcions previstes a 
l’apartat segon, amb l’excepció de les recollides en els paràgrafs b), c) i d),  

 
Disposo: 
Delegar en el gerent de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de 

Vida, el senyor Xavier Olivella i Echevarne, les atribucions següents: 
Signar els convenis de col·laboració amb persones físiques i jurídiques, siguin 

públiques o privades, sempre que el seu objecte no tingui consideració de 
contracte, subjectes a la normativa reguladora dels contractes del sector públic, 
així com altres documents d’idèntica naturalesa amb independència de la seva 
denominació, l’import dels quals sigui igual o inferior a 30.000 euros. 

Concedir subvencions que hagi d’atorgar l’lnstitut d’import igual o inferior a 
30.000 euros. 

Aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els 
contractes i pactes de quantia inferior o igual al 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost de l’lnstitut i les concessions que tinguin una durada no superior a 
quatre anys, sens perjudici del que disposa l’article 27.4 dels estatuts. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal al efectes pertinents.  
 
Barcelona, 23 de juny de 2015. Janet Sanz Cid, Regidora i presidenta de 

l’lnstitut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. 
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