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CONSELL MUNICIPAL 

Acords 
 
Acords de la sessió extraordinària i urgent del 5 de maig de 2015 

 
 

C) PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 
 
b) Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
1. Resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació 

de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, consistent en crèdits extraordinaris per import 
de 109.800.388,15 euros i suplements de crèdit per import de 165.671.421,84 
euros finançats ambdós amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 
corresponent a la Liquidació del Pressupost 2015 (153.161.763,29 euros) i amb 
capítol 9 d’ingressos (122.310.046,70 euros) i transferències de crèdit per import 
de 96.181.184,29 euros, de conformitat amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referències comptables 
16020490,16020590,16020690, 16020790,16020890 i 16050390; aprovar la 
modificació de les bases d’execució vint-i-vuitena –Contractes menors, 
Quarantena- Procediment negociat i Quaranta-quatrena- Fons de Contingència, del 
Pressupost Prorrogat 2015 per a l’exercici 2016, segons annex que consta a 
l’expedient; i autoritzar als Presidents dels Organismes Autònoms Municipals a 
utilitzar com a fons de finançament pel pagament de les despeses de personal 
corresponents a la execució de la sentència de l’1% el Romanent de Tresoreria per 
a Despeses Generals de cada organisme, sempre que hi hagi disponibilitat 
pressupostària, el que minorarà la quantia de 153.161.763,29€ esmentada 
anteriorment i publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
2. Aprovar el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2016-2017 de l’Ajuntament de 

Barcelona (Exp. F-1603) que s’annexa, en virtut de Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; i la seva tramesa als 
òrgans competents de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per la seva 
aprovació. 

 
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 
Acta de la sessió del 12 de maig de 2016, aprovada el 19 de maig de 2016 
 

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 12 de maig de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, 
sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els 
Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens 
Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala 
Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, 
Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. 
Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 
Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia Gerardo Pisarello Prados. 
 
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 9,30 

hores. 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 5 de maig de 2016, 

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

 
 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la 

propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent 
com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal: 

 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 

C) Part Decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 
1. Ratificar el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa la Comissió 

encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents 
i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel Director 
d’Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, Sr. Lluís 
Sanz i Marco, el Cap de Departament de Població de l’esmentat Institut, Sr. Josep 
F. Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro i actuant com a Secretari el Secretari 
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General de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixa el dia 28 de maig a les 
9,30 hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª 
Planta), per a la celebració de l'esmentat sorteig. 

 
2. Ratificar el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa el Sr. Ricard 

Vinyes Ribas membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en 
substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 
3. Declarar la habilitació com a salons per a la celebració de les sessions del 

Plenari del Consell Municipal a la Casa Consistorial: a) Amb caràcter ordinari, el 
Saló conegut com a Saló de la Reina Regent. b) Per a la celebració de les sessions 
constitutives del Consistori i d’altres d’especial rellevància institucional o social, el 
Saló de Cent. Designar l’espai indicat a l’anterior lletra a) amb el nom de Sala del 
Plenari Carles Pi i Sunyer, per respondre a la singularitat històrica i de capitalitat 
de Barcelona i als principis democràtic, de neutralitat religiosa i de catalanitat. 
Aquesta Sala comptarà amb una representació simbòlica al·lusiva a qui fou Alcalde 
de la ciutat, en consonància amb els valors i principis esmentats; tots ells 
establerts a l’article 75.2 del Reglament Orgànic Municipal. Encarregar als Serveis 
Tècnics Municipals la redacció d’un projecte per a la reforma en profunditat de la 
Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer, per tal corregir les seves mancances actuals i 
dotar-la de la funcionalitat més adequada al compliment de la finalitat a què es 
destina. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
4. Aprovar el reconeixement de crèdit per un import total de 37.764,10 euros 

(IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les següents factures 
que corresponen a despeses generades durant l’any 2015 i no havent estat 
reconegudes en l’exercici corresponent: La factura número 0001, de 31 de 
desembre de 2015, emesa per Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q i així 
regularitzar les despeses generades per a la contractació d’Anàlisi Constructiu i 
aixecament de plànols de l’edifici municipal del Carrer Paradis, 10, en relació al 
contracte menor número 15003480, aprovat en data 10 de setembre 2015, per un 
import d'11.253,00 euros. La factura número 20150525, de 31 de desembre de 
2015, emesa per la empresa Parques y Jardines Fábregas, S.A., NIF A58574526 i 
així regularitzar les despeses generades pel servei de disseny i construcció de 10 
unitats de prototips models A1 PE tubular, A2 PE fusta tractada i A3 xapa d’acer, 
de protectors d’escocells destinats a l’espai de les terrasses de la ciutat de 
Barcelona, en relació al contracte menor número 15005082, aprovat en data 27 de 
novembre de 2015, per un import de 8.361,10 euros. La factura número 
10505979, de 30 de novembre 2015, emesa per l’empresa J&A Garrigues S.L.P., 
NIF B81709081 i així regularitzar les despeses generades pel serveis de suport 
jurídic per a la licitació del contracte d’obra publica pel subministrament d’energia 
tèrmica a l’Hospital del Mar, en relació al contracte menor número 15004502, 
aprovat en data 4 de novembre de 2015, pe un import de 18.150,00 euros. 
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import 37.764,10 
euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posicions pressupostàries indicades 
en aquest mateix document i a favor de les empreses que es detallen a 
continuació: Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, per un import d'11.253,00 
euros; Parques y Jardines Fábregas S.A., NIF A58574526 per un import de 
8.361,10 euros i J&A Garrigues S.L.P., NIF B81709081 per un import de 18.150,00 
euros. 

 
5. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i 
Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe de 
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l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
6. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la rambla de Barcelona, Districte de 
Ciutat Vella, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència 
l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de Planejament; resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció, de valoració de les 
al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorporen a aquest acord. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
7. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la 
situada al carrer d’Alfons XII, núm. 38-40, promogut per Sideros, SL. 

 
8. Mantenir la suspensió parcial de l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla 

Especial d’ordenació urbanística i proposta de regularització d’alineacions a la finca 
delimitada pels carrers Carrasco i Formiguera, via Augusta, ronda de Dalt i Anglí 
(Jesuïtes Sarrià) per a la concreció del tipus i l’ordenació de l’equipament Jesuïtes 
Sarrià-Sant Ignasi, promogut per Fundació Jesuïtes Educació, de conformitat amb 
l'article 92.1.b del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost), pel que fa a les determinacions urbanístiques que afecten a l’edifici 
identificat com a número 16 al plànol d’ordenació PE-10, pels motius exposats a 
l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació. 

 
Es retira la proposta precedent. 
 

Districte de Gràcia 
 
9. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana per a l’Ordenació volumètrica 
de la parcel·la situada a la travessera de Dalt núms. 97-99, i Modificació puntual 
del PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per Buildingcenter, SA. 

 
10. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres 
activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a 
que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; 
informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen 
a aquest acord. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
11. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Sector 09 Hortal, al barri del Carmel i 
entorns, promogut per Ducsa Barcelona,SL, amb les modificacions a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 
12. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la situada als 
carrers de Martí i Alsina, núm. 2; de Chapí, núms. 46-52; i del Vent, núms. 5-9B, 
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promogut per Lassus Internacional, S.L., amb les modificacions a que fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; determinar que, a l’empara de 
l’article 92.1.a) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’afegeix d’ofici la prescripció 
següent: “Els espais de sortida a la coberta des dels habitatges de la planta inferior 
tindran les dimensions i alçada estrictament necessàries per a la seva funció, no 
podent constituir, en cap cas, espais habitables pels habitatges. 

 
c) Proposicions 
 

D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 

E) Mocions 
 

F) Declaracions Institucionals 
Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA 

la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell 
Municipal amb les modificacions següents:  

 
S’afegeix: 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats 
al Barri del Poble Sec al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, amb les 
modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció 
de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES 

 
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes a les Comissions 
d) Compareixences Govern municipal 
 

C) Part Decisòria / Executiva 
 
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 
 
a) Propostes d'acord 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
1. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts socials de la societat privada 

municipal Barcelona Activa, SA, amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei 
tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i altres modificacions adients d’acord amb el 
text incorporat en l’expedient administratiu. Sotmetre a informació pública l’acord i 
la modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 
212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
2. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del centre esportiu 

Camp de Futbol Municipal de Vallvidrera, ubicat al carrer Reis Catòlics 35-55, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
3. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Centre Esportiu 

Municipal Clot de la Mel, ubicat al carrer Lope de Vega 236-256, de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
4. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la Pista 

Poliesportiva Municipal la Palmera ubicada al carrer Andrade 242-250, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
5. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal el CEM Maresme, 

ubicat al carrer Puigcerdà 41-61, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 
de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
6. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Club Esportiu 

Municipal La Nau del Clot ubicat al carrer Llacuna 172, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
7. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Bogatell ubicat al carrer Carmen Amaya 4-6, de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
8. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Menorca, ubicat al carrer Menorca 1-23, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
9. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Camp de Futbol 

Municipal Poblenou-Agapito Fernández, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 
de 29 de desembre de 2015; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
10. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Olimpia ubicat al carrer Perú 195-237, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
11. Aprovar a favor de la concessionària Club Unión Deportivo Hebron Taxonera 

la indemnització de 411.297,30 euros en concepte de liquidació del contracte de 
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gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, amb número d’expedient 
02C/2008 a data 30 d’abril de 2016, segons detall que s’adjunta en Annex número 
I, en compliment de la sentència núm. 901/2014, dictada el dia 13 de novembre 
de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, 
interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de Barcelona; advertint-li 
que ha de continuar gestionant la instal·lació en els termes establerts en l’informe 
de 19 de gener de 2015 fins que s’hagi dictat nou acord d’adjudicació del 
contracte, moment en què s’actualitzarà la indemnització pel temps transcorregut 
des del 1 de maig de 2016; ordenar l’autorització i disposició de despesa de 
411.297,30 euros a favor del concessionari Club Unión Deportivo Hebron Taxonera 
per part del Gerent del Districte com a òrgan competent, de conformitat amb el 
Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 en matèria de gestió econòmica; notificar 
la present resolució a Club Unión Deportivo Hebrón Taxonera; a la recurrent 
Fundació Marcet; i donar-ne compte a l’Òrgan jurisdiccional esmentat. 

 
12. Atorgar una subvenció màxima a favor del Club Unión Deportivo Hebron 

Taxonera, amb NIF G-62856687, concessionària del contracte de gestió de serveis 
públics en la modalitat de concessió per a la gestió i explotació del camp municipal 
de futbol de la Vall d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la 
Teixonera, per un import màxim de 141.500,00 euros, per cobrir el dèficit de 
l’explotació previst de l’any 2016, motivat per la modificació dels preus públics de 
determinades prestacions de les instal·lacions esportives municipals acordat per la 
Comissió de Govern el 14 de desembre de 2011, i de conformitat amb el topall 
màxim de subvenció establert per l’acord de la Comissió de Qualitat de vida, 
Igualtat, Joventut i Esports, de 16 d’abril de 2013, amb el benentès que el 
reconeixement de les obligacions de pagament de l’esmentada quantitat quedarà 
condicionada a l’acreditació per part de l’entitat del perjudici econòmic efectiu per 
la modificació de les tarifes; i de la valoració econòmica de la indemnització que 
cregui que li correspon percebre, si escau, tenint en compte el grau d’amortització 
de la inversió realitzada, en base a la liquidació de contracte en curs, en virtut de 
resolució de 9 de febrer de 2015 de compliment i execució de sentència núm. 
901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la Fundació Marcet 
contra l’Ajuntament de Barcelona i serà proporcional al temps transcorregut de 
l’any 2016 en què es mantingui com a concessionària; per cobrir el dèficit de 
l’explotació i mantenir l’equilibri econòmic, de conformitat amb la clàusula 17.2.d) 
del Plec de clàusules administratives del contracte, així com l’establert als articles 
249.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya i 129.2 del Decret de 17 de 
juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals; 
autoritzar i disposar l’esmentada despesa amb càrrec al compte corresponent del 
pressupost de despeses de l’exercici 2016. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
13. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala comunitària 
de la finca ubicada al carrer Madrazo 130 (que compta de planta baixa i sis 
alçades), de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; concedir a la 
Sra. M. Angeles Coupet Molins la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit 
d'11 de juny de 2014 de les obres ubicades a la finca de carrer Madrazo 130 
consistents en la instal·lació d’un ascensor en l’interior de l’edifici, tramitat a 
l’expedient 05-2014CD20318 (essent la quota total de l’ICIO de 2.412 euros, 
aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és la de 241,2 euros, la 
qual consta va ser abonada per la interessada); donat que les obres emparades 
per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
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ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les 
persones amb discapacitat i aquestes no s’integren en obres o construccions 
d’abast general. Aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que 
resulti de la inspecció final de l’obra; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
14. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la tala de part 

de l’arbrat existent a la finca de l’avinguda J.V. Foix 116-220, deguda a la afectació 
per grafiosis que pateix, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; 
concedir a Centro Asturiano de Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del 
comunicat diferit de 28 de gener de 2016 tramitat a l’expedient 05-2015CD70038 
(essent la quota total de l’ICIO abonada la de 287,43 euros, aplicant la bonificació 
del 65% la quota resultant exigible és la de 100,60 euros); atès que les obres 
emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat sense 
ànim de lucre, la tala de l’arbrat es realitza en terrenys qualificats d’equipaments 
(clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada 
per un equipament esportiu-recreatiu; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
15. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de 

conservació o reparació menor de l’edifici catalogat ubicat al carrer Lleó XIII, 4, i 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; concedir a Anthouse, 
amb CIF B60263332, la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat de 17 
de febrer de 2016 tramitat a l’expedient 05-2016CI06893, per a la realització de 
les obres ordinàries de conservació o reparació menor de l’edifici ubicat al carrer 
Lleó XIII, 4, consistents en el sanejament dels revestiments que es troben en mal 
estat a la planta baixa i a la planta soterrani de l’edifici, atès que s’ajusten a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es realitzen en un 
edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció C, segons es desprèn de 
l’informe del Departament de Patrimoni Arquitectònic. Històric i Artístic obrant a 
l’esmentat expedient); essent la quota total de l’ICIO de 510.04 euros, aplicant la 
bonificació del 35% la quota resultant exigible és la de 331,53 euros, la qual 
consta va ser abonada per la interessada; aplicar el mateix tipus de bonificació al 
cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i donar-ne trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
16. Aprovar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la realització d’unes obres, incloses les actuacions en façanes, en 
edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a obra major, 
llevat de les obres de conservació o reparació menor; reforma interior en locals, 
entitats sense ús d’habitatge, sense afectar l’estructura de l’edifici; i obres de 
conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, ubicades al carrer Sant 
Antoni Maria Claret, 167, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. 
Concedir a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau la bonificació del 
65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
generada pel comunicat d’obres, presentat el 30 de juny de 2015, que suma la 
quantitat de 22.793,05 euros, essent la quota total de l'ICIO de 35.066,23 euros i 
aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 12.273,18 euros 
(35% restant) atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat sense ànim de lucre, 
les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres 
acompleixen una indiscutible funció d’interès social. Aplicar el mateix tipus de 
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de la obra; i 
donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
17. Deixar sense efecte la bonificació concedida a Residencial Nou Hebron, SL 

per acord de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 13 de desembre de 
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2012, d'un 90% de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per 
construir un conjunt edificatori de 54 habitatges de protecció oficial, en règim d’us 
de lloguer, de 25 anys, de règim general, situat al passeig Vall d’Hebron, núm. 
120, atès que els habitatges de protecció oficial inicialment previstos, finalment 
han estat executats per una altra societat, LNC de inversiones, SA; donar-ne 
trasllat a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
b) Proposicions 
 
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que 

seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la 
Comissió de Govern els dóna la seva conformitat. 

 
 

D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 

E) Mocions 
 
  

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, es 

comuniquen les resolucions següents: 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Per resolució, de 21 de març de 2016, el regidor d’Ocupació, Empresa, 

Comerç i Turisme, ha atorgat definitivament 18 subvencions, per import màxim de 
18.000,00 euros, i denegat definitivament 4 subvencions relatives al programa 
“Barcelona es Compromet” de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, que 
consten a les relacions annexes. 

 
2. (IMI) Resolució del gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica, de 6 d’abril de 

2016, que autoritza la despesa de la contractació que té per objecte els serveis 
informàtics de manteniment i suport recurrent i evolutius d'un conjunt 
d'aplicacions informàtiques de l'entorn J2EE i NET, del sector de Prevenció i 
Seguretat, del sector d'Ecologia Urbana i Sistemes Transversals de l'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 717.177,01 euros (IVA inclòs) amb càrrec als 
Pressupostos i Partides indicades en el document; declara la improcedència de la 
revisió de preus a l'empara de l'art. 89.2 del TRLCSP; aprova el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques; i convoca la 
celebració de la licitació mitjançant procediment obert, d'acord amb els articles 157 
i següents del TRLCSP, i de tramitació ordinària, de conformitat amb l'article 109 
de l'esmentat Text refós per l'adjudicació d'aquest contracte. 

 
3. (IMI) Resolució del gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica, de 18 d’abril 

de 2016, que autoritza la despesa de la contractació que té per objecte els serveis 
de l'oficina de gestió de projectes de l'lnstitut Municipal d'lnformàtica de Barcelona, 
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per un import de 824.341,54 euros (IVA inclòs) amb càrrec als Pressupostos i 
Partides indicades en el document; declara la improcedència de la revisió de preus 
a l'empara de l'art. 89.2 del TRLCSP; aprova el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques; i convoca la celebració de la 
licitació mitjançant procediment obert, d'acord amb els articles 157 i següents del 
TRLCSP, i de tramitació ordinària, de conformitat amb l'article 109 de l'esmentat 
Text refós per l'adjudicació d'aquest contracte. 

 
4. (IMI )Resolució del gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica, de 25 d’abril 

de 2016, que autoritza la despesa de la contractació que té per objecte els serveis 
informàtics de suport a projectes estratègics i de manteniment recurrent de les 
aplicacions informàtiques de l'entorn SAP i Natural/Adabas relacionats amb els 
sistemes d'informació de la Gestió de Recursos Humans (GHRO) de I'Ajuntament 
de Barcelona, per un import de 797.666,57 euros (IVA inclòs) amb càrrec als 
Pressupostos i Partides indicades en el document; declara la improcedència de la 
revisió de preus a l'empara de l'art. 89.2 del TRLCSP; aprova el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques; i convoca la 
celebració de la licitació mitjançant procediment obert, d'acord amb els articles 157 
i següents del TRLCSP, i de tramitació ordinària, de conformitat amb l'article 109 
de l'esmentat Text refós per l'adjudicació d'aquest contracte. 

 
b) Informe 
 
Nota relativa a les limitacions de l’activitat municipal durant el període electoral 

de les Eleccions Generals 2016. 
 

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 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Fundación Instituto Europeo de Administración Pública, amb NIF N0031640F, per al 
projecte European City Economic and Financial Governance Group (CEFG Group) 
Phase Two, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 
per un import de 32.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 
Autoritzar i disposar la despesa per un import de 32.000,00 euros amb càrrec a la 
partida 48903-92011-0701, distribuïts en 16.000,00 euros per 2016 i 16.000,00 
euros per 2017, equivalent al 17% del cost total del projecte, a favor de Fundación 
Instituto Europeo de Administración Pública. Requerir l'entitat beneficiària per tal 
que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat 
subvencionada, presenti justificació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte 
cinquè del conveni. Facultar el Primer Tinent d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, 
per a la signatura del present conveni. 

 
2. Acceptar l’atorgament efectuat per la Generalitat de Catalunya, del dret de 

superfície gratuït respecte la finca situada al carrer Àlaba 37, per a les 
instal·lacions de l’Escola Bressol Cobi, per un termini de 30 anys, en virtut de 
l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de març de 2015, i 
formalitzar el dret de superfície en document administratiu. 

 
3. Cedir l’ús a favor del Centre Sant Pere Apòstol dels locals ubicats a la finca 

municipal situada en el carrer Sant Pere Més Alt núm. 25, excepte els baixos 
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primera, per un termini de 20 anys, amb la finalitat de destinar-los a seu social i 
desenvolupar les activitats que li són pròpies, d’acord amb les condicions 
reguladores annexes, que s’aproven; sotmetre l’expedient a informació pública 
durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions; 
Tenir per aprovat definitivament el present acord i formalitzar la cessió de l’ús en 
document administratiu. 

 
4. Encarregar al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i administració dels 

habitatges de propietat municipal, baixos A, C i D de la finca ubicada al passeig de 
la Bonanova núm. 98 i carrer Carrasco i Formiguera núm. 1-7, amb la finalitat de 
destinar-los a tres afectats urbanístics per l’actuació de vores de Via Augusta. 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-041/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb 
ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment 
del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, segons 
acord de la Comissió de Govern de 7 d’abril de 2016, per un import total de 
668.768,94 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
16042795; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
6. Aprovar l’expedient núm. 3-044/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 49.379,82 euros, per 
atendre transferències de crèdit a diversos orgànics, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 16050291; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-045/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de drets liquidats d’execucions subsidiàries del Districte de Ciutat Vella, 
per al manteniment de façanes de diverses finques, d’import 9.425,90 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 16050295; i publicar aquest acord 
a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
8. Aprovar l’expedient núm. 3-046/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents del compromís d’ingrés de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
destinar a despeses d’emergències socials segons Conveni Programa CUESB per a 
l’exercici 2016, per un import de 150.816,25 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 16050395; i publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
9. Iniciar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de la 

gestió del Centre d'Allotjament Temporal Familiar de llarga estada Sant Pere Més 
Baix, adreçat a famílies en situació de greu vulnerabilitat afectades per la pèrdua o 
manca d’habitatge, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, 
així com el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, amb 
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núm. de contracte 16001971, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 848.598,38 euros, IVA 
inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l’esmentada 
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en el 
document comptable, amb el següent desglossament: 771.453,07 euros de 
pressupost net i 77.145,31 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents; donar-ne compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de les Corts 

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

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per la Masia del Futbol 
Club Barcelona, situada a l’avinguda Joan XXIII/Maternitat, 1-25, promogut per 
Futbol Club Barcelona; 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 d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
11. Aprovar el Projecte modificat del projecte d’execució de nova construcció i 

rehabilitació integral de Vil·la Urània com a complex d’equipaments al Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons l’article 42 i ss. del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, i d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic de la societat 
municipal BIMSA que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dóna per reproduït, per un import de 5.843.401,87 euros, el 21% de l’impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte 
(5.674.300,01 euros, que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari i l’import 
de les modificacions (169.101,86 euros), el que suposa un increment del 2,98% 
sobre el preu del contracte adjudicat i un decrement del -21,22% sobre el 
Pressupost d’Execució del Contracte (PEC) del projecte aprovat definitivament 
(7.417.385,63 euros); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
12. Aprovar inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Xifré des del 

carrer Rosselló fins al carrer Còrsega, al Districte de Sant Martí, 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 631.387,87 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu 
l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i sotmetre’l a informació 
pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al 
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

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

11,30 hores. 
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Acords 
 
Acords de la sessió de 19 de maig de 2016. 

 
Aprovació de l'acta de la sessió de 12 de maig de 2016. 
 
Part Decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miguel Yury Mayorga Cárdenas 

(mat. 74763) entre la seva activitat municipal com a personal eventual del grup 
A1, amb destinació a la Quarta Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball de 
Cap Departament 1 (40.10.PO.10), i l’activitat pública com a professor associat a 
temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs acadèmic 
2015-16 des de l’1 de febrer de 2016 fins al 31 d’agost de 2016. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. D’altra banda, la present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Franco Trigueros 

(mat. 74790) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Enginyeria, amb destinació a la 
Divisió de Planificació Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnic/a 3 (80.30.OP.10), i l’activitat privada per compte propi com a 
consultora i formadora en gestió ambiental, qualitat i seguretat alimentària. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de 
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

 
3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Sànchez Carrillo (mat. 

74637) entre la seva activitat municipal com a laboral temporal, amb la categoria 
professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al Departament de 
Llicències i Inspecció del Districte Gràcia, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 
(80.40.OP.20), i una activitat privada per compte propi com arquitecte tècnic. Per 
tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte tècnic, qualsevol manifestació del 
mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
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l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Gimeno Martín (mat. 

805273) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM 
Manigua de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic 5 – 80.50.SE.10, i l’activitat privada a la Llar d’Infants Bon Camí 
de la Sra. Marta Devert Ribet, com a Educadora Infantil. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de 
les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
5. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena Also (mat. 

72602), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al Departament 
de Serveis Jurídics de l’Institut de Cultura de Barcelona, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnic 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat privada de professora de ball a l’empresa 
Swingmaniacs, SL. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de 
la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6. Iniciar l'expedient per a la contractació de suport audiovisual, lloguer, 

instal·lació i manteniment de so i àudio per als actes i equips de la gerència de 
Recursos, amb el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 16001802, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 
total de licitació de 660.000,00 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus 
unitaris; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada 
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 
545.454,54 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 114.545,46 
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
7. Iniciar l'expedient per a la contractació dels Serveis de trasllat i moviment 

d'arxius i mobiliari municipal i de serveis d'assistència i ornamentació d'actes 
ciutadans i protocol·laris, amb núm. de contracte 16001920, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació de 657.854,74 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries 
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efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva 
adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 543.681,60 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 
import de l'IVA de 114.173,14 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
8. -Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Unión 

General de Trabajadores de Catalunya, amb NIF G08496622, i la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb NIF G08496606, per a 
la Cooperació en matèria de seguretat i salut laboral en les obres públiques 
municipals. Autoritzar la despesa per un import de 160.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, amb codi de 
subvenció 16S05607. 

 
9. Aprovar l’encàrrec de gestió a Foment de Ciutat, SA per a la realització de 

serveis de disseny, coordinació i gestió dels plans de barri municipals d'àmbit 
ciutat; facultar el Gerent Municipal per a la seva formalització. Autoritzar i disposar 
la despesa per un import de 560.000,00 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. Publicar, d'acord amb l´article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, l'esmentat encàrrec de gestió a la Gaseta Municipal. 

 
10. Aprovar l’encàrrec de gestió a Barcelona Regional, Agència de 

Desenvolupament Urbà, SA per a tasques de l'oficina estratègica de l'àmbit Pla del 
delta del Llobregat; facultar el Gerent Municipal per a la signatura de la seva 
formalització. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 290.000,00 euros, 
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a 
favor de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, amb NIF 
A60453271. Publicar, d'acord amb l´article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, l'esmentat encàrrec de gestió a la Gaseta Municipal. 

 
11. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 

document de 19 de maig de 2016. 
 
12. Encarregar, a l’empara del previst als articles 16 apartat e) de la Llei 

22/1988, de 30 de desembre (Carta Municipal de Barcelona) i 49.1 apartat 16) del 
Reglament Orgànic Municipal, les funcions que el Consorci el Far realitza en l’àmbit 
de la promoció econòmica amb els programes d’ocupació a Barcelona Activa, SA, 
societat privada municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en tant que les 
esmentades funcions estan incloses dins les activitats que constitueixen l’objecte 
social de la societat destinatària de l’encàrrec. 

 
13. Aprovar les bases del Premi Comerç de Barcelona, 19a edició, destinat a 

totes aquelles iniciatives, contribucions o establiments comercials, corresponents a 
l’any 2015, que hagin tingut incidència en la millora del sector comercial i que es 
puguin integrar en les modalitats del premi descrites a les bases específiques. 
ordenar la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència d’aquest 
anunci en la Gaseta Municipal. Convocar el Premi Comerç de Barcelona, en la seva 
19a edició de l’any 2016. 

 
14. Aprovar els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, finançats 

pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost sobre 
estades en establiments turístics (IEET): Desenvolupament d’eines digitals per al 
millor coneixement de l’activitat turística, l’anàlisi i la millora de l’experiència 
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turística dels visitants (Càlcul petjada de carboni del Turisme a Barcelona; Serveis 
TIC per la detecció de l’oferta il·legal d’allotjament turístic; Guia multimèdia del 
Jardí Botànic), Projecte d’acollida, orientació, acompanyament, interpretació per a 
millorar l’experiència turística del visitant (Foment de la responsabilitat social 
empresarial dels hotels de la zona del Districte Sant Martí; Servei de traducció a 
l’Oficina conjunta de denúncies de Barceloneta), Promoció de la ciutat i posada en 
valor dels nous punts d’interès i productes turístics dels districtes i barris 
(Dinamització comerços de proximitat; Redacció del projecte de pacificació dels 
carrers Carolines i Aulèstia Pijoan; Pla d’ordenació turística del Turó de la Rovira; 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova), Execució i millora del Pla de senyalització 
d’indrets turístics de ciutat i dels plans de turisme de districte per a vianants 
(Ampliació Pla de Senyalització d’indrets del Pla de Turisme de Nou Barris; Estudi 
de senyalització El Putxet i el Farró i estudi del dipòsit Rei Martí i disseny i 
impressió de bosses per als materials turístics), Pla Estratègic per al 
desenvolupament de turisme inclusiu a Barcelona (Formació en anglès per taxistes 
nivell mitjà), Estratègies per facilitar l’aproximació al territori de la informació i 
atenció al visitant (Dinamització turística de Ciutat Vella: creació rutes del 
districte; Difusió i distribució del material turístic i digitalització de continguts 
turístics a la pàgina web del Districte de Sant Andreu; Foment i visibilització de la 
vida associativa del Poblenou a partir dels projectes promoguts per l’Associació 
Poblenou Urban District), Promoció de la ciutat, posant en valor la seva oferta 
cultural (Exposició restes arqueològiques de la Sagrera; La Festa Catalana; 
Projecte concert popular a l’OBC a la platja de Barcelona el Dia Internacional de la 
Música). 

 
15. Aprovar els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, finançats 

per l’assignació extraordinària del Fons de Foment del Turisme de la Generalitat 
provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET): Arranjament 
de voltes diferents carrers de la plaça de la Llana, Instal·lació detecció de vianants 
pg. Marítim – C. Andrea Dòria, Constitució i gestió d’un equip d’agents cívics, Pla 
Acció Sagrada Família: Ampliació espai útil a voreres. 

 
16. Aprovar la regulació dels preus públics municipals per als serveis 

d´Educació, que consten al document adjunt. 
 
17.Aprovar l’expedient núm. 3-043/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 742.122,00 euros, 
per atendre despeses del Programa Èxit Estiu de la Gerència Municipal, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16042991; i publicar aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

 
18. Aprovar l’expedient núm. 3-021/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 62.500,00 euros, per 
atendre la dotació pressupostària de les actuacions inversores de l’Institut 
Municipal d’Hisenda P.11.7011.01 “Bens mobles Hisenda. Adquisició” i 
P.11.7009.01 “Equips informàtics i llicències. Reposició i adquisició”, informades en 
Comissió de Govern de 3 de març de 2016, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 16030891; i publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

 
19. Aprovar l’expedient núm.3-048/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb 
ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment 
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del turisme (FFT), per finançar el Projecte en matèria de Turisme anomenat 
Elaboració de continguts, itineraris i mapes de Rutes turístiques i gastronòmiques 
al Districte de l’Eixample, segons acord de la Comissió de Govern de 4 de 
novembre de 2015, per un import total de 58.177,77 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 16050995; i publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
20. Aprovar l’expedient núm. 3-050/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 52.500,00 euros, per 
atendre transferències de crèdit a diversos orgànics, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 16050991; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

 
21. Aprovar l’expedient núm. 3-051/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 411.297,30 euros, 
per atendre despeses derivades del compliment de la Sentència núm. 901/2014 
per la gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Vall d’Hebron – Teixonera 
del Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 16051091; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

Districte de Nou Barris 
 
22. Aprovar l'annex del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

(Districte de Nou Barris) i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
per a la realització i manteniment de franges de protecció en zones urbanitzades i 
altres tasques de prevenció, durant l'any 2016. Facultar per a la signatura de 
l'esmentat annex del conveni a l'I·lma. Sra. Janet Sanz i Cid, Regidora del Districte 
de Nou Barris. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.129,00 euros 
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a 
favor de Serra de Collserola Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
amb NIF P0800066C, pel conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
Districte de Nou Barris i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
aprovat per la Comissió de Govern de 16 de juliol de 2014, i de conformitat amb la 
Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis 
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 
decret d'Alcaldia de 27 d'abril de 2011. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
23. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència fins al 15 

d’octubre de 2016 del contracte que té per objecte l’assistència tècnica i 
assessorament al Comitè d’Obres i Mobilitat, juntament amb el seguit de la 
implantació de les obres; donar suport, assistència tècnica i assessorament a la 
Direcció de Serveis d’Inversions i al Departament de Coordinació d’Obres a l’Espai 
Públic, en el seguiment i control de l’execució de les actuacions incloses al 
Programa d’Inversions Municipals 2014-2015; el foment de l’ocupació de persones 
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, i atesa la conformitat del 
contractista, d’acord amb el que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
ampliar l'autorització de la despesa del contracte número 14002794 per un import 
de 175.118,34 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 
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document, i disposar-la a favor de UTE Prointec SA-E3 Solinteg, SL UTE, NIF 
U66383183; declarar la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 
89 del TRLCSP; requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 
pròrroga del contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 
24. Aprovar els preus contradictoris que es relacionen a l’acta de 18 d’abril de 

2016 que incorpora l’expedient relatiu al contracte 15002351 de les obres de 
Soterrament de les línies aèries de baixa tensió de la xarxa elèctrica i de telefonia 
al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i el foment de l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral adjudicat per Acord de la 
Comissió de Govern de 20 de maig de 2015 a l’empresa “Electroinnova-Cotesa UTE 
Sarrià”, en virtud del que disposa l’article 107.1 a) del R.D. Leg. 3/2011 de 14 de 
novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i de conformitat 
amb la proposta formulada per la direcció de l’obra, que ha estat assumida pel 
servei tècnic municipal responsable del contracte i acceptada per l’adjudicatari; 
incorporar els nous preus aprovats a la relació de preus unitaris del contracte; 
notificar aquesta resolució als interessats. 

 
25. Iniciar l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja de les 

instal·lacions del CAACB, la cura especialitzada dels animals que viuen al CAACB, i 
el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 
laboral, amb núm. de contracte 16000743, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 
685.478,64 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar 
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen 
en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 
566.511,28 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 118.967,36 
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l'actual; declarar la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
la clàusula 17 del PCAP; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

 
26. Aprovar el conveni a subscriure amb la Fundació Agbar per la seva 

col·laboració en el projecte municipal "Escoles + Sostenibles" del curs 2015-2016 i 
2016-2017; acceptar l'aportació de Fundació Agbar en el projecte per un import de 
42.000,00 euros, en els termes establerts en el conveni; facultar la Quarta Tinenta 
d’Alcaldia per a la seva formalització. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte d'Horta-Guinardó 

 
27. Desistir del Conveni Urbanístic corresponent a les finques situades als 

carrers de Alfons XII, 49-51, de Xiprer, 40-42 i de Montevideo, 33-53, signat a 
Barcelona el 18 de juny de 2014, entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats 
mercantils de responsabilitat limitada Peromoinver, SL i Josel, SL, atesa 
l’existència de motius determinants del desistiment, fonamentats a l’informe jurídic 
emès per la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació es dóna per reproduït; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 
 
Districte de l'Eixample 

 
28. Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització de l’àmbit interior d’illa i 

passatges d’accés plaça Sagrada Família, 12 i carrer Rosselló, 372, promogut per 
la societat Cel Urbà, SL, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic 
del Projecte (ITP amb classificació B) de 18 de gener de 2016, el qual figura a 
l’expedient i es dóna per reproduït, amb un pressupost de 444.914,26 euros, el 
21% d’IVA inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del 
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Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Notificar el present acord als interessats en aquest procediment. 
Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 
diari dels de més circulació a Catalunya. 

 
29. Aprovar definitivament el Projecte Executiu d’Urbanització de l’àmbit interior 

d’illa de la finca situada al carrer Casp 1-13, promogut per la societat Casp 1-13 
Barcelona, SL, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del 
Projecte (ITP amb classificació B) de 19 de gener de 2016, el qual figura a 
l’expedient i es dóna per reproduït, amb un pressupost de 647.934,66 euros, el 
21% d’IVA inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Notificar el present acord als interessats en aquest procediment. 
Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 
diari dels de més circulació a Catalunya. 
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE 

Acords 
 

Districte 03. Sants Montjuïc 
 

Acords de la sessió del dia 5 de maig de 2016 
 
Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 3 de març de 2016 
 
PART DECISÒRIA  
 
Propostes d’ acord de la Comissió de Govern: 
 
Aprovar:  
 

Emetre informe favorable, sobre l’aprovació inicial de la Modificació puntual del 
Pla Especial Urbanístic per a la concreció dels usos dels equipaments (7C) i 
l’ordenació de les edificacions en l’àmbit delimitat pels carrers Metal·lúrgia i Foc, el 
límit del Pla de Millora Urbana Porta Firal, el carrer Als Forns i el límit nord dels 
pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut per Fira 2000, SA. 
 

Aprovar i acordar elevar la proposta de candidats a la Medalla d’Honor de 
Barcelona de 2016, de caràcter individual per al senyor Josep Maria Domingo 
Pedret i de caràcter col·lectiu a la Taula de Dones de La Marina. 
 
PART D’IMPULS I CONTROL: 
 

Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDCIU: 
Que el govern del districte lideri de nou la reactivació del procés del Pla Paral·lel 

per posar fil a l’agulla a tots els reptes pendents previstos i esmentats: El Pla 
d’Usos del Paral·lel, la finalització del Pla d’usos del Poble-sec, la segona fase de la 
construcció del col·lector al carrer Vilà Vilà i l’ordenació singular de terrasses i 
vetlladors de l’Avinguda Paral·lel. I la inclogui dins el PIM 2017. 

Que es convoquin a una reunió tots els grups municipals, veïns i entitats per 
explicar l’estat del Pla Paral·lel i l’horitzó previst. 

Que es continuï amb la transformació del Paral·lel als seus dos extrems, des de 
Plaça Espanya fins el carrer Lleida, i des de Nou de la Rambla fins a la Plaça de les 
Drassanes dins del PIM 2017. Tenint en compte el procés del pla director de la 
Plaça Espanya. 

Que s’aprovi en el termini de dos mesos el Pla d’Usos del Poble-sec, en 
aprovació inicial des del març de 2015 i aturat sense explicacions fins a dia d’avui.  
 

Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDERC: 
Que el govern del Districte, de manera coordinada amb el govern municipal, es 

comprometi a augmentar la dotació de la plantilla d’agents cívics pel Districte de 
Sants-Montjuïc. 
 

Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDPSC 
Instar al govern del Districte que engegui programes de plans d’ocupació amb 

programes de manteniment en els espais públics i d’altres, amb persones aturades 
i que a poder ser, aquestes siguin dels barris del Districte de Sants-Montjuïc. 
 

Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDC’S: 
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Proposem que el ple del Districte elevi de nou a l’Ajuntament la prioritat de la 
instal·lació i posada en funcionament de l’ascensor o ascensors necessaris per 
facilitar l’accessibilitat dels usuaris del Metro de les línies 1 i 5 de la parada de 
plaça de Sants, i en aquest sentit sigui un punt prioritari en les converses que 
l’Ajuntament de Barcelona realitzi amb el departament corresponent de la 
Generalitat de Catalunya per ser aquesta l’Administració competent en la 
construcció dels referits ascensors. 

 
Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDCUP: 
Que el govern del Districte dugui a terme, com més aviat millor, les accions 

necessàries per tal que es mesuri el nivell de PM 2,5 als barris amb més risc 
d’exposició a aquest tipus de partícules contaminants i instar-lo a tirar endavant 
mesures destinades a millorar la qualitat de l’aire que les veïnes de Sants-Montjuïc 
respirem. 
 

No aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDPPC: 
Instar al consell Plenari a iniciar els tràmits, en aquells casos en què no s’hagi 

fet ja, per desallotjar els immobles de titularitat municipal que estan ocupats 
il·legalment a la ciutat de Barcelona, i en paral·lel procedir a definir els usos 
previstos per aquets immobles així com assignar els recursos econòmics suficients 
per posar en servei els edificis amb els nous usos socials a favor dels veïns i veïnes 
del barri. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

De suport al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona en la seva tasca diària de 
prevenció i seguretat als carrers de Sants-Montjuïc. 

De suport als Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir.  
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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords dels òrgans de govern 
 
 

Modificacions de crèdit Pressupost 2015 prorrogat 
 

GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 31 de març de 2016 
Expedient núm.3-024/2016 
 
INGRESSOS 
 
Partida Descripció Alta 

0201/46700/93219  Consorci de Biblioteques de Barcelona segons 
Conveni per al Desenvolupament del Programa de 
sales d’estudi nocturnes permanents a les 
Biblioteques de Barcelona de data 18 de novembre 
de 2015. 

72.812,36 

   
 TOTAL 72.812,36 
   

 
DESPESES 

 
Partida Descripció Alta 

0201/22731/23222 A Contractes d’acció social per aportació del 
Consorci de Biblioteques de Barcelona segons 
Conveni per al Desenvolupament del Programa de 
sales d’estudi nocturnes permanents a les 
Biblioteques de Barcelona de data 18 de novembre 
de 2015. 

72.812,36 

   
 TOTAL 72.812,36 
   

 
 
 
TRANSFERÈNCIES 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 31 de març de 2016 
Expedient núm. 3-026/2016 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

703 D/50000/92911 MC7(0) Fons de contingència 
L.O.2/2012 

0 400.000,00 

101 D/63514/92011 MC8(0) Oficines Campanya Cadastre. 
Mobiliari 

100.000,00 0 

101 D/63290/15131 MC8(0) Oficines Campanya Cadastre. 
Adequació 

100.000,00 0 
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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  
Ass. 

Descripció Altes Baixes 

101 D/22719/92011 MC8(0) Altres contractes de serveis 
municipals 

200.000,00 0 

      
   TOTAL 400.000,00 400.000,00 
      

 
 

 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016 
Expedient núm. 3-032/2016 

 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

801 D/22610/92021 MC7(0) 
Despeses serveis. Sindicatura 
de Greuges 0 2.000,00 

801 D/48903/92412 MC7(0) 
Convenis amb instit.sense 
afany lucre 0 32.000,00 

801 D/16200/92021 MC8(0) 
Formació de Personal. 
Sindicatura de greuges 2.000,00 0 

801 D/16200/92011 MC8(0) 
Formació de Personal. 
Administració General 3.000,00 0 

801 D/22000/92011 MC8(0) Material oficina 15.000,00 0 
801 D/22002/92011 MC8(0) Material informàtic 14.000,00 0 
101 D/48902/92032 MC7(0) Ajuts per estudis i investigació 0 18.800,00 
101 D/22703/92032 MC8(0) Treballs tècnics 18.800,00 0 

      
   TOTAL 52.800,00 52.800,00 
      

 
 

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 28 d’abril de 2016 
Expedient núm. 3-035/2016 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

104 D/22699/92017 MC7(0) Altres despeses diverses 0 560.000,00 
104 D/44431/92011 MC8(0) Foment de Ciutat SA 560.000,00 0 
104 D/22719/92011 MC7(0) Altres contractes de serveis 

municipals 
0 290.000,00 

104 D/46421/92011 MC8(0) Aportació a Barcelona Regional 290.000,00 0 
801 D/22719/23261 MC7(0) Altres contract. serv. mun. 

Prom.conviv.i intercultur 
0 509.500,00 

601 D/22610/23261 MC8(0) Desp.serveis. Prom.conv.i 
interculturalitat 

41.800,00 0 

601 D/48903/23261 MC8(0) Conven.amb instit.sense 
a.l.Prom.conviv.i intercul 

96.700,00 0 

602 D/22610/23261 MC8(0) Desp.serveis. Prom.conv.i 
interculturalitat 

80.000,00 0 

603 D/22719/23261 MC8(0) Altres 
contract.serv.mun.Prom.conviv.i 
intercultur 

94.000,00 0 

605 D/22610/23261 MC8(0) Desp. serveis. Promoció 
Convivència i Interculturalitat 

14.000,00 0 
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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  
Ass. 

Descripció Altes Baixes 

606 D/22719/23261 MC8(0) Altres contractes serveis 
municipals prom. conviv. i 
interculturalitat 

20.000,00 0 

607 D/22719/23261 MC8(0) Altres contract. Serveis mun. 
Prom. conviv. i interculturalitat 

55.000,00 0 

609 D/22719/23261 MC8(0) Altres contract. Serveis mun. 
Prom. conviv. i interculturalitat 

48.000,00 0 

610 D/22610/23261 MC8(0) Desp. serveis. Prom. conv. i 
interculturalitat 

60.000,00 0 

601 D/22109/92012 MC7(0) Altre material de consum. Serv. 
editorials 

0 12.000,00 

101 D/22109/92012 MC8(0) Altre material de consum. Serv. 
editorials 

12.000,00 0 

      

   TOTAL 1.371.500,00 1.371.500,00 

      
 

 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 
Expedient núm. 3-039/2016 

 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

603 D/22610/92031 MC7(0) Despeses serveis 0 24.063,84 
101 D/22703/92032 MC8(0) Treballs tècnics 24.063,84 0 
101 D/46723/92011 MC7(0) Consorci Localret 0 142.908,00 
701 D/46723/92011 MC8(0) Consorci Localret 142.908,00 0 
104 D/22699/92921 MC7(0) Altres despeses diverses 0 76.393,92 
601 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 10.655,40 0 
602 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 10.659,36 0 
603 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 7.059,00 0 
604 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 8.857,20 0 
605 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 8.991,00 0 
606 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 5.394,60 0 
607 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 5.398,56 0 
608 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 8.857,20 0 
609 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 7.059,00 0 
610 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 3.462,60 0 

801 D/48903/23252 MC7(0) 
Conven.amb instit.sense 
a.l.Foment Drets Humans 0 2.900,00 

201 D/41080/23411 MC8(0) 
Ins. Mpal. Persones amb 
Discapacitat 2.900,00 0 

101 D/22610/92521 MC7(0) Despeses serveis 0 2.230,80 
701 D/22703/92321 MC8(0) Treballs tècnics 2.230,80 0 

      
   TOTAL 248.496,56 248.496,56 
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La Comissió de Govern, en sessió del dia 19-05-2016, adoptà el següent acord: 
 

Aprovar l’encàrrec de gestió a Foment de Ciutat, SA per a la realització de 
serveis de disseny, coordinació i gestió dels plans de barri municipals d’àmbit 
ciutat; facultar el Gerent Municipal per a la seva formalització. Autoritzar i disposar 
la despresa per un import de 560.000,00 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. Publicar , d’acord amb l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, l’esmentat encàrrec de gestió a la Gaseta Municipal. 
 
 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 19-05-2016, adoptà el següent acord: 
 

Aprovar l’encàrrec de gestió a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament 
Urbà, SA per a tasques de l’oficina estratègica de l’àmbit Pla del delta del 
Llobregat; facultar el Gerent Municipal per a la signatura de la seva formalització. 
Autoritzar i disposar la despresa per un import de 290.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 
Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, amb NIF A60453271. 
Publicar, d’acord amb l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, l’esmentat encàrrec de gestió a la Gaseta Municipal.  
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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. Atès el que disposen els articles 9, 13 i 26.2.d) de la Llei 22/1998 de 30 

de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, i els articles 21 i següents del 
Reglament Orgànic Municipal en relació a les atribucions de l’Alcaldessa, de 
direcció del govern i l’administració municipal i el sistema de delegacions, 

 
Disposo: 
 
PRIMER. Aprovar la següent organització de la direcció política i administrativa 

de l’administració municipal, que té per finalitat possibilitar una millor direcció de 
la mateixa i concretar el sistema de delegacions de les atribucions de l’Alcaldessa 
en els diferents membres del govern executiu de l’Ajuntament de Barcelona, així 
com establir l’estructura general de l’administració municipal executiva: 

 
Primer. La direcció política i administrativa de l’administració municipal 

executiva s’estructura en les Àrees de Govern següents: 
 
0. Alcaldia.  
1. Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica.  
2. Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació 
3. Àrea de Drets Socials.  
4. Àrea de Drets de ciutadania, Participació i Transparència.  
5. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.  
 
Segon. Els àmbits materials, regidories i entitats vinculades que incorpora cada 

Àrea de Govern, a efectes de la seva direcció política i administrativa i sistema de 
delegacions, són el següents: 

 
0. Alcaldia  
 
a) Àmbits materials:  
 
0.1. Gabinet de l’Alcaldia 
0.2. Serveis d’Alcaldia 
0.3. Protocol 
0.4. Premsa i Comunicació 
0.5. Pla de barris i Pla Besòs 
 
0.6. Seguretat i Prevenció 
 
0.6.1. Seguretat ciutadana 
0.6.2. Guàrdia Urbana 
0.6.3. Seguretat viària 
0.6.4. Prevenció, emergències i protecció civil 
0.6.5. Extinció d’Incendis i Salvament 
 
b) Queda adscrit a aquesta Àrea, a efectes de la representació de l’Alcaldia, el 

Comissionat següent: 
 
Comissionat de Seguretat. 
 
c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les 

entitats i empreses municipals següents: 
 
Foment de Ciutat, SA 
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1. Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica.  
 
a) Àmbits materials: 
 
1.1. Presidència i Territori  
 
1.1.1. Serveis i relacions institucionals  
1.1.2. Relacions internacionals 
1.1.3. Cooperació internacional 
1.1.4. Gabinet de programació 
1.1.5. Direcció de la representació de l’Ajuntament a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona 
1.1.6. Direcció de la representació de l’Ajuntament a les entitats municipalistes 
1.1.7. Coordinació Territorial. 
1.1.8. Planificació estratègica 
 
1.2. Memòria històrica 
 
1.3. Règim Interior  
 
1.3.1. Serveis generals 
1.3.2. Òrgans de govern 
1.3.3. Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
1.3.4. Serveis jurídics 
1.3.5. Arxiu 
1.3.6. Organització 
1.3.7. Recursos humans 
1.3.8. Direcció del Programa d’Actuació Municipal i Programa d’Actuació dels 

Districtes 
 
1.4. Economia i Hisenda  
 
1.4.1. Hisenda i Política fiscal 
1.4.2. Pressupost i comptabilitat 
1.4.3. Planificació i Direcció d’Inversions 
1.4.4. Finançament 
1.4.5. Patrimoni 
 
1.5. Ocupació i desenvolupament local 
 
1.5.1. Polítiques actives d’ocupació 
1.5.2. Cooperativisme i economia social i solidària 
 
1.6. Sistemes d’informació i telecomunicacions  
 
1.6.1. Administració electrònica 
1.6.2. Tecnologies de la informació i comunicació 
 
1.7. Consum 
 
b) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política i de la 

representació de l’Alcaldia en el cas dels Comissionats, les Regidories i els 
Comissionats següents: 

 
Regidoria de Presidència 
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum 
Comissionat de Memòria Històrica 
Comissionada de tecnologia i innovació digital 
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c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les 
entitats i empreses municipals següents: 

 
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (OA)  
Institut Municipal d’Informàtica (OA)  
Barcelona Activa, SA  
Cementiris de Barcelona, SA 
Informació i Comunicació de Barcelona, SA  
 
2. Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació 
 
a) Àmbits materials: 
 
2.1. Promoció de la ciutat 
 
2.1.1. Coordinació de la presència municipal a la Fira de Barcelona, la Fundació 

Mobile i el Consorci de la Zona Franca. 
2.1.2. Marca Barcelona 
2.2. Coordinació de la comissió bilateral Ajuntament Generalitat 
2.3. Coordinació de les relacions institucionals amb l’Estat 
2.4. Empresa i Turisme  
 
2.5. Comerç i Mercats 
 
2.5.1. Comerç 
2.5.2. Mercats Municipals 
 
2.6. Cultura 
 
2.6.1. Promoció cultural 
2.6.2. Equipaments culturals i fundacions 
2.6.3. Consorcis culturals 
2.6.4. Biblioteques 
2.6.5. Normalització lingüística 
2.6.6. Arxiu històric 
2.6.7. Centres cívics 
 
2.7. Innovació i coneixement 
 
2.7.1. Promoció de la innovació a la ciutat 
2.7.2. Centres de recerca universitaris, públics i privats 
 
b) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política i de la 

representació de l’Alcaldia en el cas dels Comissionats, les Regidories i els 
Comissionats següents: 

 
Regidoria d’Empresa i Turisme 
Regidoria de Comerç i Mercats 
Comissionat de Cultura 
 
c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les 

entitats i empreses municipals següents: 
 
Institut Municipal de Mercats (OA)  
Institut de Cultura de Barcelona (EPE)  
Barcelona de Serveis Municipals, SA  
Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 
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3. Àrea de Drets Socials  
 
a) Àmbits materials: 
 
3.1. Acció Social 
 
3.1.1. Infància 
3.1.2. Adolescència i Joventut 
3.1.3. Gent Gran 
3.1.4. Serveis Socials, atenció social bàsica i especialitzada. 
3.1.5. Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
3.1.6 Serveis d’intervenció social i atenció a persones vulnerables. 
3.1.7. Diversitat funcional i autonomia personal 
3.1.8. Innovació, recerca i participació social. 
 
3.2. Salut 
 
3.2.1. Salut pública. (Inclou zoonosi) 
3.2.2. Consorci Sanitari de Barcelona 
3.2.3. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
3.2.4. Policia sanitària mortuòria 
3.2.5. Programa drogodependències 
 
3.3. Educació 
 
3.3.1. Qualitat de l’educació 
3.3.2. Consorci d’Educació de Barcelona 
3.3.3. Serveis i instal·lacions educatives 
3.3.4. Escoles bresso 
3.3.5. Universitats 
 
3.4. Habitatge 
 
3.4.1. Política municipal d’habitatge 
3.4.2. Consorci d’Habitatge de Barcelona 
 
b) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política i de la 

representació de l’Alcaldia en el cas dels Comissionats, les Regidories i el 
Comissionat següents: 

 
Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran 
Regidoria d’Habitatge 
Comissionada de Salut 
Comissionat d’Educació i Universitats 
 
c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les 

entitats i empreses municipals següents: 
 
1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. (OA) 
2. Institut Municipal de Serveis Socials. (OA) 
3. Institut Municipal d’Educació de Barcelona (OA) 
4. Patronat Municipal de l’Habitatge (EPE) 
 
4. Àrea de Drets de ciutadania, Participació i Transparència.  
 
a) Àmbits materials: 
 
4.1. Participació i atenció ciutadana 
4.2. Relacions ciutadanes 
4.3. Justícia, Drets Humans i no discriminació 
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4.4. Drets civils i ús de l’espai públic 
4.5. Ciutat Refugi 
4.6. Transparència i govern obert 
4.7. Immigració, diversitat cultural i religiosa 
4.8. Feminismes i LGTBI 
 
4.9. Esports 
 
4.9.1. Promoció esportiva 
4.9.2. Equipaments 
4.9.3. Esport escolar 
 
4.10. Districtes 
 
b) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política i de la 

representació de l’Alcaldia en el cas dels Comissionats, les Regidories i els 
Comissionats següents:  

 
Regidoria de Participació i Districtes 
Regidoria de Feminismes i LGTBI 
Comissionat d’Esports  
Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat 
 
c) Queda adscrita a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, l’entitat 

següent: 
 
Institut Barcelona Esports (OA)  
 
5. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
a) Àmbits materials: 
 
5.1. Urbanisme 
 
5.1.1. Planificació i ordenació territorial i urbanística 
5.1.2. Gestió Urbanística 
5.1.3. Disciplina Urbanística 
5.1.4. Arquitectura i Paisatge Urbà 
5.1.5. Patrimoni històric i artístic 
5.1.6. Gestió del sòl 
5.1.7.Obres 
5.1.8. Llicències i actuació inspectora en matèria d’obres, habitatge, activitats, 

medi ambient i espai públic 
5.1.9. Rehabilitació 
 
5.2. Infraestructures 
 
5.2.1. Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn 
5.2.2. Participació municipal en la gestió d’infraestructures la titularitat de les 

quals correspon a altres administracions públiques 
 
5.3. Ecologia urbana 
 
5.3.1. Educació i Participació ambiental 
5.3.2. Verd urbà i platges 
5.3.3. Vigilància i reducció de contaminació 
5.3.4. Neteja Urbana 
5.3.5. Residus sòlids urbans 
5.3.6. Clavegueram 
5.3.7. Manteniment i pavimentació 
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5.3.8. Enllumenat 
5.3.9. Parcs i Jardins 
5.3.10. Protecció animals (excepte la zoonosi). Centre d’Acollida d’Animals de 

Companyia 
 
5.4. Mobilitat 
 
5.4.1. Mobilitat, transport i circulació 
5.4.2. Aparcaments 
5.4.3. Disciplina viària 
 
5.5. Aigua i Energia 
 
5.5.1. Estalvi energètic i energies renovables 
5.5.2. Cicle integral de l’aigua 
 
b) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política i de la 

representació de l’Alcaldia en el cas del Comissionat, la Regidoria i el Comissionat 
següents: 

 
Regidoria de Mobilitat 
Regidoria d’Arquitectura, Paisatge i Patrimoni 
Regidoria d’Aigua i Energia 
Comissionada d’Ecologia  
 
c) Queden adscrites a aquesta Àrea, a efectes de la seva direcció política, les 

entitats i empreses municipals següents: 
 
Institut Municipal d’Urbanisme (OA)  
Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (OA)  
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe (EPE)  
Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona ( EPE)  
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA  
Barcelona Gestió Urbanística, SA  
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA  
 
Tercer. Delegar en els Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es, i Comissionats/des que 

s’esmenten a continuació, les atribucions de l’Alcaldessa segons el criteri, abast i 
règim que s’exposa en el present Decret i que comporta el seu nomenament com a 
responsables polítics dels diferents àmbits materials de l’administració municipal 
executiva: 

 
A) Delegacions genèriques d’Àrea 
 
1. Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica.  
 
Delegació de la direcció de l’Àrea:  
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Tinent d’Alcaldia de Treball, Economia i 

Planificació Estratègica 
 
2. Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació.  
 
Delegació de la direcció de l’Àrea: 
Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Tinent d’Alcaldia d’Empresa, Cultura i 

Innovació 
 
3. Àrea de Drets Socials  
 
Delegació de la direcció de l’Àrea:  
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials 
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4. Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència  
 
Delegació de la direcció de l’Àrea:  
Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, Tinent d’Alcaldia de Drets de ciutadania, 

Participació i Transparència 
 
5. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat  
 
Delegació de la direcció de l’Àrea:  
Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
B) Regidories i delegacions sectorials 
 
1. Seguretat i Prevenció 
 
Delegació a favor de: 
Sr. Amadeu Recasens i Brunet, Comissionat de Seguretat 
 
2. Presidència 
 
Delegació a favor de: 
Im. Sr. Eloi Badia Casas, Regidor de Presidència 
 
Aquesta Regidoria abasta els següents continguts materials de l’Àrea de Treball, 

Economia i Planificació Estratègica: 
 
• Serveis i relacions institucionals (1.1.1.) 
• Direcció de la representació de l’Ajuntament a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (1.1.5.) 
• Direcció de la representació de l’Ajuntament a les Entitats Municipalistes 

(1.1.6.) 
• Coordinació Territorial. (1.1.7.) 
• Serveis Generals (1.3.1.) 
• Arxiu (1.3.5.) 
• Organització (1.3.6.) 
• Recursos humans (1.3.7.) 
• Direcció del Programa d’Actuació Municipal i Programa d’Actuació dels 

Districtes (1.3.8.) 
 
3. Economia Cooperativa, Social, Solidària i Consum 
 
Delegació a favor de:  
Sr. Jordi Via Llop, Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 

Consum 
 
4. Programes de Memòria 
 
Delegació a favor de:  
Sr. Ricard Vinyes i Ribas, Comissionat de Programes de Memòria Històrica  
 
5. Sistemes d’informació i telecomunicacions 
 
Delegació a favor de:  
Sra. Francesca Bria, Comissionada de tecnologia i innovació digital 
 
6. Empresa i Turisme 
 
Delegació a favor de:  
Im. Sr. Agustí Colom Cabau, Regidor d’Empresa i Turisme 
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7. Comerç i Mercats 
 
Delegació a favor de:  
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Regidora de Comerç i Mercats 
 
8. Infància, Joventut i Gent Gran 
 
Delegació a favor de :  
Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran 
 
9. Salut 
 
Delegació a favor de 
Sra. Gemma Tarafa Orpinell, Comissionada de Salut 
 
10. Educació i Universitats 
 
Delegació a favor de:  
Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert, Comissionat d’Educació i Universitats 
 
11. Habitatge 
 
Delegació a favor de: 
Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell, Regidor d’Habitatge 
 
12. Participació i Districtes 
 
Delegació a favor de 
Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, Regidora de Participació i Districtes 
 
13. Feminismes i LGTBI 
 
Delegació a favor de 
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i LGTBI 
 
14. Esports 
 
Delegació a favor de:  
 
Sr. David Escudé Rodríguez, Comissionat d’Esports 
 
15. Immigració, Interculturalitat i Diversitat 
 
Delegació a favor de: 
Sra. Maria Dolores López Fernández, Comissionada d’Immigració, 

Interculturalitat i Diversitat. 
16. Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni Històric i Artístic 
 
Delegació a favor de 
Im. Sr. Daniel Mòdol Deltell, Regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni 
 
17. Mobilitat 
 
Delegació a favor de 
Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, Regidora de Mobilitat 
 
18. Aigua i Energia 
 
Delegació a favor de 
Im. Sr. Eloi Badia Casas, Regidor d’Aigua i Energia 
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19. Ecologia Urbana 
 
Delegació a favor de: 
Sra. Eva Maria Herrero Alonso, Comissionada d’Ecologia 
 
Quart. Sens perjudici de la superior direcció del govern i administració 

municipals que correspon a l’Alcaldessa, les delegacions conferides s’exerceixen tot 
garantint els principis d’unitat de govern i coordinació i de conformitat amb el 
règim i condicions generals que s'indiquen a continuació:  

 
I) Les delegacions genèriques atorgades a l’apartat anterior comporten les 

facultats següents:  
 
− Direcció, impuls polític i seguiment dels assumptes corresponents a la seva 

Àrea.  
− Coordinació de les polítiques i assumptes corresponents a les matèries de la 

seva Àrea.  
− Disseny i elaboració, amb els regidors/es i delegats/des sectorials, dels 

assumptes i les qüestions que hauran de ser tractats i/o resolts pels òrgans 
de govern municipal.  

− Formulació de propostes als òrgans de govern sobre aquells assumptes que 
siguin de la seva competència.  

− Representació de l'Ajuntament de Barcelona en les matèries pròpies de la 
seva Àrea.  

− Exercici de les facultats que l’Alcaldessa els confereixi per delegació o per 
desconcentració, de conformitat amb l’article 13.2 de la Carta municipal de 
Barcelona.  

 
II) Les delegacions en regidors/es i delegats/des sectorials atorgades al punt 

anterior, comporten les facultats següents: 
 
− Direcció, impuls polític i seguiment dels assumptes corresponents al 

respectiu àmbit funcional.  
− Participació en el disseny, elaboració i definició de les polítiques i assumptes 

corresponents a les matèries de l’Àrea en què s’integra.  
− Formulació de propostes als òrgans de govern sobre aquells assumptes que 

siguin de la seva competència.  
− Impuls de l’actuació dels serveis municipals.  
− Representació de l'Ajuntament de Barcelona en les matèries pròpies del seu 

àmbit funcional. 
− Exercici de les facultats que l’Alcaldessa els confereixi per delegació o per 

desconcentració, de conformitat amb l’article 13.2 de la Carta municipal de 
Barcelona.  

 
Cinquè. Establir que les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia conferides en el 

present Decret seran efectives des del mateix 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. 

 
SEGON. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015 

(S1/D/2015-01900) i les seves modificacions posteriors, de 9 de novembre 
(S1/D/2015-03583) i 11 de desembre (S1/D/2015-03996) de 2015. 

 
Barcelona, 25 de maig de 2016. L’alcaldessa. Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1483/2016) 
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CARTIPÀS 

Decret. D'acord amb el que estableix l'article 14 de la Carta Municipal de 
Barcelona, 

 
Disposo: 
Primer. Nomenar Tinents/es d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, els/les 

Regidors/es següents: 
 
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d'Alcaldia 
Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Segon Tinent d’Alcaldia 
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tercera Tinenta d'Alcaldia 
Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d'Alcaldia 
Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Cinquena Tinenta d’Alcaldia 
 
Segon. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (ref. 

S1/D/2015-01891). 
 
Tercer. Donar compte de la present resolució al Plenari del Consell Municipal en 

la primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 25 de maig de 2016. L’alcaldessa Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1484/2016) 
 

* * * 
 
Decret. D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona i vist l’article 1.3 b) de la Llei 
1/2006, de 13 de març, que regula el Règim especial del municipi de Barcelona, 
 

Disposo: 
 
Primer. Nomenar membres de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 

Barcelona els/les regidors/es següents: 
 
Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
 
Segon. Donar compte de la present resolució al Plenari del Consell Municipal en 

la primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 25 de maig de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1485/2016) 

* * * 
 
Decret. D’acord amb el que estableix l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona, 
 
Disposo 
 
Designar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, portaveu del Govern Municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
Barcelona, 25 de maig de 2016. L’alcaldessa Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1486/2016) 

* * * 
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Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, 

 
Disposo: 
 
Designar Regidor/a de Districte en cadascun dels àmbits territorials següents: 
 
Districte de l'Eixample: 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, en substitució de l’Im. Sr. Agustí Colom 

Cabau. 
 
Districte de Sants-Montjuïc: 
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà. 
 
Districte de les Corts: 
Im. Sr. Agustí Colom Cabau, en substitució de la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. 
 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi: 
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell, en substitució de l’Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados. 
 
Districte de Sant Andreu: 
Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, en substitució de la Ima. Sra. Laia Ortiz 

Castellví  
 
Barcelona, 25 de maig de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1487/2016) 
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PERSONAL 

Concursos de personal 
 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE TRES 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE TRES LLOCS DE TREBALL 
(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: 
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt. 
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– 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 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats. 
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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. 43/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família 

professional (SJ) adscrit al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del 
Districte d’Horta-Guinardó. (Nivell 24) 

Concurs núm. 44/2016-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la 
família General (GE) adscrit al Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
(Nivell 26) 

Concurs núm. 45/2016-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 
família General (GE) adscrit a l’Oficina Central de Subvencions de la Direcció de 
Serveis Generals de la Gerència de Recursos. (Nivell 24) 
 

 
TÈCNIC/A 2 de la família professional Serveis Jurídics(SJ) adscrit al 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte d’Horta-
Guinardó. 
Concurs núm. 43/2016-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de TÈCNIC/A 2 de la família professional (SJ) adscrit al Departament de 
Serveis Jurídics - Secretaria del Districte d’Horta-Guinardó. 

D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 
de la família professional (SJ) adscrit al Departament de Serveis Jurídics - 
Secretaria del Districte d’Horta-Guinardó. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Tècnic/a 2 (80.20.SJ.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Tècnic 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1  
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 (588,75 € mensuals) 
Complement específic:  978,69 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic 2 de la família SJ) 
3.1.1. Missió 
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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. 

3.1.2. Funcions 
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. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
• Exercir la defensa jurídica de la Corporació Municipal, 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 (Departament de 
Serveis Jurídics - Secretaria) 

3.2.1. Funcions 
• Assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, directius i operatius 

del Districte. 
• Assessorament jurídic de les normes internes orgàniques i procedimentals 

dels districtes i informar, en el seu cas. 
• Redactar, quan s’escaigui, i informar els convenis i concerts la tramitació 

dels quals estigui atribuïda als Districtes, sense perjudici de l’informe de la 
Direcció de Serveis Jurídics en aquells casos en què resulti procedent la 
seva emissió. 

• Gestió i tramitació d’expedients d’expropiació forçosa, sense perjudici de la 
tramitació dels recursos administratius, que correspon a la Direcció de 
Serveis Jurídics centrals. 

• Gestió i tramitació de cessions de vial. 
• Gestió i tramitació dels expedients sancionadors. 
• Remissió al Registre Civil de les actes de celebració de matrimoni. 
• Custòdia del Registre d’Interessos dels Consellers/es del Districte. 
• Gestió i tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial per accidents 

i danys del Districte. 
• Gestió i tramitació d’expedients de reivindicació i defensa dels béns de 

l'Ajuntament del Districte. 
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• Gestió de les al·legacions i dels recursos interposats contra actes i 
resolucions municipals dictats per qualsevol òrgan del districte en exercici 
de les competències delegades, i informar en el seu cas. 

• Informar sobre els aspectes jurídics de llicències i inspecció i d’altres actes 
administratius, quan correspongui. 

• Informar sobre les al·legacions presentades en període d’informació pública 
en els expedients relatius a plans, propostes o actuacions que no 
ultrapassin l’àmbit territorial del districte, sense perjudici de l’informe de 
Serveis Jurídics quan l’òrgan competent sigui central. 

• Emetre els informes preceptius respecte els plecs de clàusules 
administratives particulars en els procediments de contractació del Districte. 

• Seguiment de les disposicions normatives, de l’efectivitat del seu 
coneixement i de la seva operativitat al districte. 

• Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 
Districte en l’àmbit de les seves competències. 

• Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 
d’actuació. 

• Interlocució amb els diferents òrgans jurisdiccionals en les seves relacions 
amb el Districte. 

• Gestió, coordinació i supervisió dels recursos humans i materials assignats. 
• Integració de la prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit del seu 

departament, vetllant per al compliment de la normativa i procediments 
establerts en aquesta matèria. 

• Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència. Exercici 
de les funcions amb la coordinació establerta pels Serveis Jurídics en l’àmbit 
de les seves competències. 

• Exercici de les competències que li siguin delegades. 
• Totes aquelles funcions que li siguin atribuïdes per la Direcció en el 

compliment de les seves funcions i les que li siguin delegades per la 
Secretaria General. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de Tècnic/a Superior en 
Dret, Tècnic/a Superior en Gestió (amb titulació de Dret); Tècnic/a 
d’Administració General (amb titulació de Dret). 

• 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 de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.  

• 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, les persones 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 
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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. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (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 
estigui 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 el personal funcionari 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 a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en assessorament jurídic en matèria de contractació i 
convenis fins a 3 punts. 

− Experiència en gestió i tramitació d’expedients sancionadors fins a 3 
punts. 

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 (SJ) 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, 
Comunicació i influència, Lideratge i Desenvolupament. 

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:  
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− Sr. Eduard Vicente Gómez, Gerent del Districte d’Horta-Guinardó, o persona 
en qui delegui. 

Vocals: 
− Sra. Montserrat Martínez Riba, Directora de Serveis Generals del Districte 

d’Horta-Guinardó, o persona en qui delegui. 
− Sra. Núria Munell Casadesús, Cap del Departament de Serveis Jurídics – 

Secretaria del Districte d’Horta-Guinardó, o persona en qui delegui. 
− Sra. Mariola Gabás Nova, Tècnica del Departament de Selecció i Promoció 

de Recursos Humans, o persona en qui delegui, qui també farà les funcions 
de secretaria. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà 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.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds 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. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a 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 la publicació de la resolució del concurs 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 del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa 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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GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit al 
Departament de Projectes de Gestió Urbanística de la Direcció de Serveis 
de Gestió Urbanística de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
Concurs núm. 44/2016-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits de d’un lloc de 

treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit al 
Departament de Projectes de Gestió Urbanística de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de la Gerència d’Ecologia Urbana. 

D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 1 de la família General (GE) adscrit al Departament de Projectes de Gestió 
Urbanística de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de la Gerència 
d’Ecologia Urbana. 

 
1.Classificació dels llocs convocats 

Denominació:  Gestor/a de Projecte 1 (70.10.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Gestió de Projectes 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 26 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  26 (705,19 € mensuals) 
Complement específic:  1.229,17 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 1 de la família 

GE) 
3.1.1. Missió 
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. Aquest lloc actua 
en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu. 

3.1.2. Funcions 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 

projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis. 
• Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 

presten els seus serveis. 
• Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 

recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta. 

• Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes. 

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
elevat i/o amb un impacte dins de l’organització per la influència tècnica de la 
funció o per la criticitat del servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component estratègic, adaptant i traduint polítiques i estratègies a projectes 
operatius que requereixen noves solucions o noves alternatives d’actuació. 
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió propera i 
disposen de llibertat d’actuació. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen la 
seva interpretació.  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col•laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però comporta la supervisió de tasques realitzades per altres tècnics o 
serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Projectes de Gestió Urbanística) 

3.2.1. Missió 
Direcció de l’elaboració dels instruments de gestió urbanística. 
3.2.2.Funcions  
• Dirigir l’elaboració de propostes dels instruments de gestió urbanística. 
• Dirigir l’elaboració en matèria d’obligacions urbanístiques. 
• Dirigir l’elaboració dels informes en matèria de valoració econòmica. 
• Assessorar, supervisar i tramitar els instruments de gestió urbanística 

d’iniciativa privada o pública no municipal. 
• Exercir de referent, coordinar i dirigir els criteris per a l’elaboració de les 

propostes dels instruments de gestió urbanística elaborades per les 
empreses, els districtes i altres entitats associades a l’Ajuntament. 

• Representació de l’Administració actuant en les Entitats Urbanístiques 
col·laboradores. 

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment de 
les seves funcions. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona. 

• 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 de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament. 

• 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, les persones 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: 



3170 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 16 30-5-2016 
 

− 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. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.  

En cap cas no hi pot prendre part el personal funcionari o laboral fix que estigui 
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 el personal funcionari 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).  

1. Mèrits Complementaris 
− Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 
− Experiència en redacció, supervisió i tramitació d’instruments de gestió 

urbanística a l’Administració Pública fins a 2,5 punts 
− Experiència en valoracions urbanístiques a l’Administració Pública fins a 2,5 

punts 
− Experiència en equips de treball interadministratius amb el cadastre de 

valoracions Urbanes fins a 1 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 GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família 
professional General 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, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament. 

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. 
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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:  
− Sra. Aurora López Corduente, Gerent d’Urbanisme, o persona en qui 

delegui. 
Vocals:  
− Sra. Marta Perelló Riera, Directora de Serveis de Gestió Urbanística, o 

persona en qui delegui.  
− Sr. Jordi Augé Cuyàs Tècnic de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, 

o persona en qui delegui. 
− Sr. Josep M. Ballestero Rosell, Tècnic de la Direcció de Recursos i Control de 

Gestió de la Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui. 
− Sr. José Mª Martínez de Eulate, Tècnic del Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, qui també farà les funcions de secretari, o persona en qui 
delegui. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7.Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà 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.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds 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. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8.Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9.Presa de possessió 

En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a 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 la publicació de la resolució del concurs 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 
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primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa 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. 
 

 
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a l’Oficina 
Central de Subvencions de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència 
de Recursos. 
Concurs núm. 45/2016-C 
 

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a l’Oficina 
Central de Subvencions de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de 
Recursos. 

D’acord amb l’article 294 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 vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 2 de la família General (GE) adscrit a l’Oficina Central de Subvencions de 
la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos. 

 
1. Classificació dels llocs convocats 

Denominació:  Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Gestió de Projectes 
Vinculació:  Funcionària 
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 te jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  978,69 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 de la família 

GE) 
3.1.1. Missió 
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 

projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis. 
• Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 

presten els seus serveis. 
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• Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta. 

• Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes. 

• Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins 
l’organització per l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un 
àmbit tàctic amb cert component tècnic, implantant els projectes definits.   

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats.  

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes. 

5. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres 
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Oficina Central de 
Subvencions) 

3.2.1. Missió 
Definició i millora dels sistemes de gestió i subministrament d’informació en 

relació a les subvencions, i impuls de les convocatòries municipals. 
3.2.2. Funcions  
Elaborar i tramitar els convenis establerts entre els òrgans als que dóna suport. 
• Centralitzar la informació i esdevenir el referent en matèria de subvencions 

dels sectors, districtes, instituts, consorcis i empreses amb participació 
majoritària de capital municipal. 

• Vetllar perquè les actuacions de l’Ajuntament en matèria de subvencions 
estiguin alineades amb l’estratègia municipal. 

• Comptar amb mecanismes de control del frau, justificacions pendents i 
estat de pagament de les subvencions. 

• Conèixer els beneficiaris des d’una perspectiva unificada dels ajuts i 
subvencions, comptant amb informació rellevant sobre els seus expedients, 
la seva justificació i el pagament. 

• Gestionar la informació necessària en matèria de subvencions. 
• Col·laborar en la planificació econòmica d’ajuts i subvencions dels diversos 

òrgans gestors. 
• Esdevenir referent dels sistemes d’informació de subvencions. 
• Publicar les subvencions atorgades, de forma unitària i centralitzada, així 

com donar compliment a la voluntat i obligació de transparència, d’acord 
amb l’article 18 de la Llei de subvencions. 

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de llurs funcions. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona. 

• 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 
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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 de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament. 

• 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, les persones 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. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (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 
estigui 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 el personal funcionari 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 a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en la tramitació i gestió de convocatòries de subvencions fins 
a 2 punts 

− Experiència en el control i seguiment de sistemes d’informació, SAP 
Ecofin i explotació de dades fins a 2 punts 

− Experiència en supervisió d’equips de treball fins a 1 punt 
− Experiència en coordinació amb altres Departaments Municipals fins a 1 

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 
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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 GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família 
professional General 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, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament. 

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. Agustí Abelaira Dapena, Director de Serveis Generals, o persona en qui 

delegui. 
Vocals: 
− Sra. Sonia Armayones Jordana, Cap Departament Oficina Central de 

Subvencions, o persona en qui delegui. 
− Sra.Francesca Otálora Sala, Cap del Departament de RH de la Gerència de 

Recursos, o persona en qui delegui. 
− Sr. José Mª Martínez de Eulate, Tècnic del Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans, o persona en qui delegui, qui també farà les 
funcions de secretari. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà 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.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds 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. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
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municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a 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 la publicació de la resolució del concurs 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 del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa 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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Lliures designacions 
 

Lliure designació núm. 27/2016-L 
 

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al 
Departament de Recursos Interns del Districte de Nou Barris.  

 
D’acord amb l’article 294 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 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de CAP DE 
DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Recursos 
Interns del Districte de Nou Barris.  

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, 
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel 
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i 
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.  

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Cap de Departament 1 (40.10.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Comandament 
Tipus de lloc: Cap de Departament 
Vinculació:  Funcionarial 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 26 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  26 (705,19 € mensuals) 
Complement específic:  1.330,17 € mensuals, segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Departament 1) 
3.1.1. Missió 
Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del departament, d’acord amb 

els objectius, directrius i planificació de la gerència o direcció a la que pertany, per 
tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència 
requerida. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i 
d’impacte organitzatiu. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes, 

processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats. 
• Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en 

funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de 
l’Ajuntament. 

• Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a 
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva 
coordinació i control de les prestacions. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
2. Integra més d’un àmbit funcional servei de naturalesa i objectius homogenis. 

Actua en un pla tàctic, dins de les polítiques o objectius específics clarament 
definits.  
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència / direcció, s’estableix 
mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la 
seva interpretació. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de 
recursos i d’impacte organitzatiu,  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb 
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de 
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o 
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp 
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i 
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència 
directiva per al comandament del personal. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Recursos Interns) 

3.2.1. Funcions 
• Responsable de la gestió pressupostària: Elaboració i seguiment del 

pressupost i comptabilització de despeses i ingressos. 
• Responsable en matèria de control de gestió en l’àmbit de districte: 

Elaboració d’informes i recull d’indicadors de seguiment de l’activitat i 
resultats del districte. 

• Impuls, gestió, control i seguiment econòmic de la contractació, convenis 
signats i subvencions atorgades. 

• Gestió i tramitació de compres de materials propis del districte. 
• Coordinació de les actuacions en matèria de recursos humans en el 

Districte. 
• Coordinació de les actuacions en matèria de sistemes d’informació.  
• Gestió de l’equipament i dels recursos de l’arxiu municipal de districte 

d’acord amb les normes i instruccions aprovades i els criteris establerts per 
l’àmbit sectorial de referència. 

• Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 
Districte en l’àmbit de les seves competències. 

• Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 
d’actuació, i en concret dels contractes de suport i dels serveis comuns del 
Districte. 

• Gestió, coordinació i supervisió dels recursos humans i materials assignats. 
• Responsabilitat orgànica del personal designat per a la prevenció de riscos 

laborals, efectuant el control i seguiment de les actuacions preventives 
bàsiques del districte. 

• Interlocutor amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a dur a 
terme les mesures de prevenció. 

• Coordinació de les actuacions en matèria de Plans d’emergència en l’àmbit 
dels edificis municipals de Districte. 

• Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència. 
• Totes aquelles que altres que li siguin atribuïdes per la Direcció en el 

compliment de les seves funcions. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 

l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona. 
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• 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 de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament. 

• 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 de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es trobin 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 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. 

Les persones candidates 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 pot prendre part el personal que estigui 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 pot prendre part 
el personal en situació diferent de servei actiu que no hagi 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. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres: 
− Titular de la Gerència del Districte de Nou Barris. 
− Titular de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de 

Nou Barris. 
− Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de 

Recursos Humans i Organització. 
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació 

en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació 
municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al convocat. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al 
convocat.  

 
6. Criteris de valoració: 

Es valorarà: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de 

treball. 
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− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball. 
 
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització 
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la 
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves 
psicotècniques i/o professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de 
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament 
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan al qual esta 
adscrit el lloc emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
10. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
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 del procés a 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 publicació de l’esmentada resolució 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 del procés 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. 
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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 
 
Concursos 

 
El gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, en data 26 de maig de 2016 ha 

adoptat la següent resolució: 
 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 211/16, la Sra. Blanca PERIS BLAZQUEZ (Mat. 38.597) per a ocupar el lloc 
de treball de Cap de Secció 2 de la família professional general (50.20.GE.10) 
adscrit al Departament de Relacions amb el Contribuent de l’Institut Municipal 
d’Hisenda, amb complement de destinació nivell 22 i complement específic 
corresponent a aquest lloc de treball, segons catàleg vigent. 
 

 
La Presidenta de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), en 

data 13 de maig de 2016 ha adoptat la següent resolució: 
 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 2/2016 la Sra. Margarita SAIZ LLORET (MAT. 18.509) per ocupar el lloc de 
treball de treball de Cap de Departament 2 de la família General (40.20.GE.10) 
adscrita al Departament de Vida Independent de l’Institut Municipal de persones 
amb Discapacitat (IMPD), amb complement de destinació nivell 24 i complement 
específic corresponent a aquest lloc de treball, segons catàleg vigent. 
 

 
Lliures designacions 

 
El gerent municipal, en data 27 de maig de 2016, ha adoptat la següent 

resolució: 
 
Nomenar la funcionària de carrera Sra. SONIA COBOS LUCAS (mat. 23449), de 

la categoria TS Dret, subgrup A1, en el lloc de Director/a 2 de la família General, 
codi 20.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 28, adscrit a la Direcció 
de Serveis d'Actuació Urbanística de la Gerència Adjunta d'Urbanisme (Gerència 
d'Ecologia Urbana), per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure 
designació núm. 127/2015-L. 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 

l’Alcaldessa, en data 18 de maig de 2016, ha dictat la següent resolució:  
 
Declarar Deserta la lliure designació 12/2016-L convocada per a cobrir un lloc de 

treball de CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al 
Departament de Desenvolupament de la Carta Municipal de Barcelona de la 
Gerència de Recursos, atès que cap dels perfils professionals s’adequa al lloc de 
treball convocat. 
 

 
El Gerent Municipal, en data 27 de maig de 2016, ha adoptat la següent 

resolució: 
 
Nomenar el funcionari de carrera Sr. Armando GASULLA FERNANDEZ (mat. 

36596), de la categoria TS Informació, subgrup A1, en el lloc de Gestió Projectes 1 
de la família General, codi 70.10.GE.20, amb complement de destinació de nivell 
26, adscrit a la Direcció de Programa de Gestió de la Direcció de l'Alcaldia, per 
haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 
13/2016-L. 
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El Gerent Municipal, en data 27 de maig de 2016, ha adoptat la següent 

resolució: 
 
Nomenar la contractada laboral Sra. Marta ISBERT ROCA (mat. 51007), de la 

categoria TM Treball Social, subgrup A2, en el lloc de Gestió Projectes 1 de la 
família General, codi 70.10.GE.20, amb complement de destinació de nivell 26, 
adscrit a la Direcció de Programa de Gestió de la Direcció de l'Alcaldia, per haver 
superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 13/2016-L. 
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ANUNCIS 

Altres anuncis 
 

Canvi de denominació de vies públiques 
 

La Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, en la sessió celebrada el 
dia 10 de febrer de 2016, adoptà el següent acord: 
 

Informar favorablement el canvi de denominació de la plaça de Llucmajor i 
iniciar la tramitació. 

 
De l’informe presentat elaborat pels Serveis Tècnics del Pla de la Ciutat, amb 

l'abast del canvi de denominació i amb propostes que minimitzen els costos i les 
repercussions ocasionades pel canvi, s’informa favorablement la proposta número 
2: 

Canviar la denominació de jardins de la Segona República per jardins de 
Llucmajor. 

 
Canviar la denominació de plaça de Llucmajor per plaça de la República. 

 
El Consell Plenari del districte de Nou Barris, en la seva sessió ordinària 

celebrada el dia 2 de març de 2016, adoptà el següent acord: 
 

Informar favorablement sobre el canvi de denominació de la plaça Llucmajor per 
plaça de la República al Districte de Nou Barris, amb el vot a favor dels grups 
municipals de Barcelona En Comú (BEC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 
i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb un total de 16 vots a favor i el vot 
en contra de Ciutadans (C’S), Partit Popular de Catalunya (PPC) i Convergència i 
Unió (CIU) amb un total de 7 vots en contra.  

 
En conseqüència, d’acord amb l’article 3 de l’Ordenança sobre l´ús de les vies i 

espais públics de Barcelona, els referits acords es sotmeten a informació pública 
durant 20 dies hàbils a partir del dia de la seva publicació. L’expedient 
corresponent podrà ser sotmès a consulta a la Secretaria de la Ponència del 
Nomenclàtor, Institut de Cultura de Barcelona, la Rambla, 99, 3a planta, de dilluns 
a divendres, de 9,00 a 14,00 hores. 
 
La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 
 
Barcelona, 14 d’abril de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
 

* * * 
 
Canvi de denominació de vies públiques 
 

La Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, en la sessió celebrada el 
dia 10 de febrer de 2016, adoptà el següent acord: 
 

Informar favorablement el canvi de denominació de la plaça de Llucmajor i 
iniciar la tramitació. 
 

De l’informe presentat elaborat pels Serveis Tècnics del Pla de la Ciutat, amb 
l'abast del canvi de denominació i amb propostes que minimitzen els costos i les 
repercussions ocasionades pel canvi, s’informa favorablement la proposta número 
2: 
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Canviar la denominació de jardins de la Segona República per jardins de 
Llucmajor 
 

Canviar la denominació de plaça de Llucmajor per plaça de la República. 
 

El Consell Plenari del districte de Nou Barris, en la seva sessió ordinària 
celebrada el dia 2 de març de 2016, adoptà el següent acord: 
 

Informar favorablement sobre el canvi de denominació de Jardins de la Segona 
República per Jardins de Llucmajor al Districte de Nou Barris, amb el vot a favor 
dels grups municipals de Barcelona En Comú (BEC), Partit Popular de Catalunya 
(PPC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb un total d’11 vots a favor, el 
vot en contra de Ciutadans (C’S) i Convergència i Unió (CIU), amb un total de 5 
vots en contra i l’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), amb un 
total de 3 vots d’abstenció.  
 

En conseqüència, d’acord amb l’article 3 de l’Ordenança sobre l´ús de les vies i 
espais públics de Barcelona, els referits acords es sotmeten a informació pública 
durant 20 dies hàbils a partir del dia de la seva publicació. L’expedient 
corresponent podrà ser sotmès a consulta a la Secretaria de la Ponència del 
Nomenclàtor, Institut de Cultura de Barcelona, la Rambla, 99, 3a planta, de dilluns 
a divendres, de 9,00 a 14,00 hores. 
 
La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 
 
Barcelona, 14 d’abril de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 

 
BIMSA 

 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 12-05-2016, adoptà el següent acord: 
 
Aprovar el Projecte modificat del projecte d’execució de nova construcció i 

rehabilitació integral de Vil·la Urània com a complex d’equipaments al Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons l’article 42 i ss. 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic de la 
societat municipal BIMSA que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, per un import de 5.843.401,87 euros, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, import resultant de sumar el preu del 
contracte (5.674.300,01 euros, que ja incorpora la baixa oferta per l’adjudicatari) i 
l’import de les modificacions (169.101,86 euros), el que suposa un increment del 
2,98% sobre el preu del contracte adjudicat i un decrement del -21,22% sobre el 
Pressupost d’Execució del Contracte (PEC) del projecte aprovat definitivament 
(7.417.385,63 euros); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació.  

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 

mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

 
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 

produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
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interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.  

 
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
 
Barcelona, 24 de maig de 2016. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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