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Ref:CG 23/16 

 
 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 23 de juny de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 16 de juny de 2016. 
 
 Part Decisòria 
 
 Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (2507/2016) DECLARAR d’interès públic l’exercici simultani del lloc de treball de Gerent/a de Política 

Econòmica i Desenvolupament Local i del càrrec de Director/a General de Barcelona Activa SAU 
SPM, percebent únicament les retribucions d’aquest darrer càrrec, d’acord amb l’article 324 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol,  del personal al servei de les administracions locals  i l’article 4.1 de 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
2.-  (644/2016) CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis 

de Drets dels Animals de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans adscrita a  la 
Gerència d’Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona i APROVAR les bases que han de regir 
aquesta convocatòria (I.D. S08014225). PUBLICAR aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR compte 
de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 
3.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 23 de juny 

de 2016. 
 
4.-  (3-063/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-063/2016 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 619.906,35 euros, per atendre transferències de crèdit 
de diversos orgànics, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16060691; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

 
5.-  (3-067/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-067/2016 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 635.178,90 euros, per atendre transferències de crèdit 
de diversos orgànics, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16061391; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

 
6.-  (3-068/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-068/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte 
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de fons de foment del turisme del quart trimestre de 2015, per fer l’aportació del 50% al Consorci de 
Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 2013, i d’import 853.905,06 euros, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 16061395. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 
7.-  (3-069/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-069/2016 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 500.000,00 euros, per atendre despeses de l’Institut de 
Cultura de Barcelona en l’esdeveniment de la Nit de Cap d’Any, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
núm. 16061491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
8.- (2016/533) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de 

Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en relació a la iniciativa “Destinació Barcelona 
2016” que té per objecte conèixer, vertebrar, planificar i millorar la gestió de l’activitat turística a la 
Destinació Barcelona, integrar les estratègies de promoció i comercialització de la Destinació 
Barcelona als diferents mercats emissors, inclòs el català i garantir la millor atenció als visitants en 
origen, mitjançant el web i les xarxes socials, com a la destinació, mitjançant la Xarxa d’Oficines i 
Punts d’Informació Turística. FACULTAR el Regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom Cabau, per 
a la signatura del conveni. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
9.-  (20160229) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Habitatges La Borda 

SCCL per a la ubicació de les places d’aparcament vinculades als habitatges que promou la societat 
en el marc de la llicència urbanística en un solar del mateix àmbit de Can Batlló de propietat 
municipal. FACULTAR l’Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, Regidor d’Habitatge la signatura de 
l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que es derivin del mateix. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
10.-  (442/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 40.110,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Consell d'Associacions de 
Barcelona, amb NIF G64629538, per a Projecte CAB 2016. APROVAR el conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Barcelona i Consell d'Associacions de Barcelona, amb NIF G64629538, per a 
Projecte CAB 2016, 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 40.110,00 euros. FACULTAR la 
Regidora de Participació i Districtes, la Ima. Sra. Gala Pin Ferrando per la signatura de l’esmentat 
conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, presenti en data màxima 31/03/2017 el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquesta haurà de 
contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria 
econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de 
l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. 
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Districte de Sants-Montjuïc 
 
11.-  (20162047) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’ Ajuntament de Barcelona,  

Districte de Sants-Montjuïc, i la Coordinadora d’ Entitats de Poblesec, amb NIF G-59055525, que, 
amb una durada que es limita fins a 31 de desembre de 2016, té per finalitat la promoció i la 
col·laboració en la gestió de les activitats del Centre Cívic El Sortidor, i què l'Ajuntament de 
Barcelona-Districte de Sants-Montjuïc, aportarà la quantitat de 37.000,00 euros a la Coordinadora 
d’Entitats de Poblesec amb caràcter avançat i condicionat a la signatura del conveni; FACULTAR la 
Regidora del Districte de Sants-Montjuïc, Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, per a la signatura d’ 
aquest conveni; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 37.000,00 euros amb càrrec al 
Pressupost de 2016  i a les partides que s’indiquin en el document comptable a favor de la 
Coordinadora d’ Entitats de Poblesec, amb NIF G-59055525; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal 
que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la 
justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat 
subvencionada. 

 
12.-  (20169207) DESISTIR, a l’empara de l’article 155.4 del Text refós de Contractes del Sector Públic, 

del contracte núm. 16C00007, que té per objecte la concessió de la gestió de serveis d ’infància 
(ludoteques), del Districte de Sants-Montjuïc, en haver-se observat infraccions no esmenables dels 
articles 10 i 22 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 68 del Reglament general 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, en no ajustar-se amb precisió el plec de prescripcions 
tècniques a la prestació requerida; ANUL·LAR l’autorització de la despesa del contracte núm. 
16C00007 que té per objecte la contractació de la concessió de la gestió de serveis d’infància 
(ludoteques), d’aquest Districte, per un import de 734.286,00 euros, exempt d’IVA, amb càrrec al 
Pressupost i partides indicades en el corresponent document; ARXIVAR l’expedient; i RETORNAR 
la documentació lliurada pels licitadors, un cop transcorregut el termini de recurs sense que es 
constati cap impugnació. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
13.-  (20140025 Vol 2) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del contracte que té 

per objecte la gestió de l’equipament d’educació ambiental “La Fàbrica del Sol” i el foment de 
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, fins al dia 9 de juliol de 
2018, d'acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i 
atesa la conformitat del contractista, d'acord amb el que estableix l'article 303 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
AMPLIAR l'autorització de despesa del contracte núm. 14000313 per un import de 531.264,78 euros 
amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DISPOSAR-LA a favor 
de Talher, S.A., NIF A08602815; 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. 

 
14.-  (20140032) APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l’acta de 6 de juny de 2016, que 

incorpora l’expedient, relatiu al contracte 14000426 de Manteniment integral de les infraestructures i 
instal·lacions dels Túnels viaris de la ciutat de Barcelona (2014-2016) 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 21 de maig de 2014 a l’empresa “UTE Túnels BCN (RUBATEC-ACISA)”, en virtut del 
que disposa l’article 107.1 a) del R.D. Leg. 3/2011 de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
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Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb la proposta formulada per la direcció facultativa, 
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. 

 
15.-  (228/2016) ATORGAR una subvenció a la Fundació Silvestre, amb NIF G64639917, mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 
3/8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de 
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 
2010, per un import de 48.000,00 euros, per al desenvolupament de tasques de control de colònies 
de gats mitjançant l’esterilització en els districtes de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi; DECLARAR 
la no-inclusió en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; 
APROVAR el conveni on s'articula aquesta subvenció, de conformitat amb la Normativa reguladora 
dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions 
públiques i institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR la Cinquena 
Tinenta d’Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa plurianual per import de 48.000,00 euros, a favor de la Fundació Silvestre, amb NIF 
G64639917, per fer front a l’esmentat Conveni; APLICAR l’import quant a 24.000,00 euros i 
24.000,00 euros amb càrrec a la partida indicada en aquets mateix document del Pressupost de la 
Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat dels anys 2016 i 2017 respectivament. La consignació 
queda subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord 
amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb la clàusula 
cinquena del Conveni i d’acord amb la normativa vigent. 

 
16.-  (229/2016) ATORGAR una subvenció a Progat Catalunya, amb NIF G61647236, mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 
3/8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de 
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 
2010, per un import de 122.000,00 euros, per al desenvolupament de tasques de control de colònies 
de gats mitjançant l’esterilització en els districtes de l’Eixample, de Sants Montjuïc, d’Horta-Guinardó 
i de Sant Martí i la muntanya de Montjuïc; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada 
l’excepcionalitat que concorre en el projecte; APROVAR el conveni on s'articula aquesta subvenció 
de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de 
convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret 
d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l'Ajuntament de 
Barcelona per la seva signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per import de 
122.000,00 euros, a favor de Progat Catalunya, amb NIF G61647236, per fer front a l’esmentat 
Conveni; APLICAR l’import quant a 61.000,00 euros i 61.000,00 euros amb càrrec a la partida 
indicada en aquets mateix document del Pressupost de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
dels anys 2016 i 2017 respectivament. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada 
exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
regulador de les Hisendes Locals; i REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte 
justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb la clàusula cinquena del Conveni i d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
17.-  (230/2016) ATORGAR una subvenció a Plataforma Gatera Ja!, amb NIF G64784499, mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 
3/8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de 
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 



Ref:CG 23/16 

v.  23- 6- 2016 

 12: 27 

5 

2010, per un import de 118.000,00 euros, per al desenvolupament de tasques de control de colònies 
de gats, mitjançant l’esterilització, en els Districtes de Ciutat Vella (incloses les intervencions al Parc 
de la Ciutadella), de Gràcia, de Nou Barris i de Sant Andreu; DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; APROVAR el conveni on 
s'articula aquesta subvenció de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR la Cinquena Tinenta 
d’Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa plurianual per import de 118.000,00 euros, a favor de plataforma "Gatera Ja!", amb NIF 
G64784499, per fer front a l’esmentat Conveni; APLICAR l’import quant a 59.000,00 euros i 
59.000,00 euros amb càrrec a la partida indicada en aquets mateix document del Pressupost de la 
Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat dels anys 2016 i 2017 respectivament. La consignació 
queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord 
amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb la clàusula 
cinquena del Conveni i d’acord amb la normativa vigent. 

 
18.-  (20150439) APROVAR l’extinció anticipada de l’encàrrec de gestió efectuat a l’Institut Municipal  

Informàtica (IMI), amb NIF P5801908D, per al manteniment del software: portal de gestió urbanística 
(PIU), de mobilitat d'autoritas, del servei comú de plantilles i oficines i serveis d'innovació de la 
Gerència d'Ecologia Urbana, aprovat per Decret d’Alcaldia de 15 de maig de 2015, per voluntat de la 
part encomanant, d’acord amb l’assenyalat a l’informe de la Direcció de recursos i control de gestió 
de 18 de maig de 2016 que incorpora l’expedient; ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició 
de despesa aprovada pel mateix Decret d’Alcaldia, per un import de 135.000,00 euros, amb càrrec al 
pressupost i partida indicats en aquest document. 

 
Districte de Sant Martí - Districte de Ciutat Vella 

 
19.- (16SD0101D (20150734.1) APROVAR el Projecte constructiu de l’ampliació de la xarxa urbana de 

climatització de calor i fred per a la connexió a l’Hospital del Mar, als Districtes de Ciutat Vella i Sant 
Martí, promogut per Districlima, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del 
Projecte (ITP amb classificació B) de 26 d’abril de 2016, el qual figura a l’expedient i es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 6.233.699,53 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb el 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; 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. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
20.-  (16PL16398) APROVAR inicialment, de conformitat amb els articles 15, 36 i 37 de la Llei 18/2007, 

de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, la Modificació de la Declaració de l’Àrea de Conservació i 
Rehabilitació als carrers d’En Robador i Sant Ramon, a Ciutat Vella, per a l’ampliació de les finques 
subjectes als drets de tanteig i retracte (instrument urbanístic i d’habitatge aprovat definitivament per 
acord de la Comissió de Govern de 16 de novembre de 2011), amb l’objecte, abast, determinacions i 
delimitacions contingudes en el document “Modificació de la Declaració de l’Àrea de Conservació i 
Rehabilitació als carrers d’en Robador i Sant Ramon, per a l’ampliació de les finques subjectes als 
drets de tanteig i retracte”, annex, redactat d’acord amb l’article 36.1del citat Text legal. 
SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública pel termini d’un mes, als efectes que es puguin 
presentar les al·legacions i/o reclamacions corresponents, mitjançant la inserció de l’anunci en el 
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Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la província. PRECISAR que 
l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes 
d’agost; NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i interessats en l’expedient. DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Motilitat. 

 
Districte de Nou Barris 

 
21.-  (8BD 2014/033) APROVAR definitivament el Projecte executiu del Casal de barri situat a l’illa 

compresa entre els carrers Palamós, Garbí i s’Agaró al barri de Trinitat Nova, al Districte de Nou 
Barris a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte 
que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 2.417.226,00 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 


