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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 
Acta de la sessió de 30 de juny de 2016, aprovada el 7 de juliol de 2016 
 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia 30 de juny 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, Jaume Collboni Cuadrado, Laia 
Ortiz Castellví, Janet Sanz Cid i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, 
Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal 
Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, Daniel 
Mòdol i Deltell i Montserrat Ballarín Espuña, assistits pel Secretari General, Sr. 
Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 
Excusen la seva absència els Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia Gerardo Pisarello 

Prados i Jaume Asens Llodrà. 
 
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. 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 23 de juny de 2016, 

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

 
B) Part Informativa 

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

la resolució següent: 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
Única. Resolució de la presidenta de l'IMEB, de 19 d'abril de 2016, que aprova el 

conveni de col·laboració interadministrativa entre l’IMEB i el Consorci Institut 
Infància i Món Urbà, per tal que l’Institut d'Infància i Món Urbà realitzi el 
seguiment de les polítiques educatives municipals i d’estudis d’avaluació i 
propostes de millora de serveis i programes educatius a la ciutat en col·laboració 
amb l’IMEB. El conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2016, prorrogable 
per l’acord d’ambdues parts per als exercicis 2017, 2018 i 2019 i autoritza una 
despesa per import de 90.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida que 
consta a l'expedient. 

 
b) Informes 
 

C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
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ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luis Ignacio Ruiz Gandullo (mat. 

74267), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la seva activitat 
municipal com a assessor del Grup Municipal Ciutadans, on ocupa el lloc de treball 
de Cap de Departament (40.10.PO.10), i l’activitat privada per compte propi com a 
arquitecte. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol 
manifestació 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 demés 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 pel Víctor Argelaguet i Foret (mat. 

26128) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació al a la Unitat 
Territorial 2 (Eixample) de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on desenvolupa el 
lloc de treball d’agent de la Guàrdia Urbana (92.20.GU.10) i l’activitat de docència 
universitària de caràcter privat com a Tutor del Grau en Dret, dels Estudis de Dret i 
Ciència Política, de la Universitat Oberta de Catalunya, a temps parcial, per al curs 
acadèmic 2015-2016, des del 24 de febrer de 2016 al 31 de juliol de 2016. La 
dedicació professional 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. Eduard Perarnau Badia (mat. 

73673), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament de la Gerència de Seguretat i Prevenció d’aquest Ajuntament, i el 
desenvolupament del càrrec de regidor a l’Ajuntament de l'Espunyola essent la 
seva dedicació la d’assistència a les sessions dels òrgans corresponents, d’acord 
amb el que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, l'article 
3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei 
de l'Administració de la Generalitat, l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l'article 323 del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. La 
present autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les 
circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o renúncia al 
càrrec electe. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio de Maya Garcia (mat. 

74866) entre la seva activitat municipal com a personal eventual del subgrup A1, 
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amb destinació a la Tercera Tinència d'Alcaldia d’aquest Ajuntament, on ocupa el 
lloc de treball de Cap departament 1 (40.10.PO.10), i l’activitat pública com a 
professor associat a la Universitat de Barcelona, des del 22 de setembre de 2015 
fins al 14 de setembre de 2016. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial 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 demés 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. Aprovar la definició i modificació de les funcions dels òrgans de les Gerències 

de Presidència i Economia; d’Empresa, Cultura i Innovació; de Drets Socials; de 
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; i d’Ecologia Urbana, afectats pels 
canvis derivats del decret d’alcaldia de 25 de maig de 2016; i de l’acord de la 
Comissió de Govern de 26 de maig de 2016 referits a la nova estructura executiva, 
tal com es detalla als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal 
als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
6. Aprovar els canvis d’adscripció i les modificacions de les funcions d’òrgans en 

l’organigrama de la Gerència de Presidència i Economia, i en el de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització; tal com es detalla als annexos. Publicar la 
present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
7. Aprovar el projecte normatiu per a la modificació de l’article 8 del Reglament 

d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de 
Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 i 
modificat per acord del mateix òrgan de 25 de juliol de 2014, i la correlativa de 
l’article 14 dels estatuts de l’entitat gestora “Informació i Comunicació de 
Barcelona, S.A., spm”; i donar-li el tràmit previst a l´article 108 i següents del 
Reglament Orgànic Municipal. 

 
8. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat i l’Ajuntament de Badalona com a titulars 
del servei públic de televisió que té assignat el canal múltiple 26, per acordar 
conjuntament tots els aspectes comuns i, especialment, els referits a la seva 
gestió. 

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

dels serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus 
Organismes Autònoms, dels Instituts Municipals i de les empreses participades al 
100% per l’Ajuntament (lots 1, 2, 3, 4 i 5), en virtut del que estableix l'art. 303 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat 
contracte, per un període que va des de l’1 d’agost de 2016 fins a la data de 
formalització del nou contracte, actualment en procés de licitació i, en cas de canvi 
d’operador en algun dels lots, fins el traspàs efectiu dels serveis al nou operador, 
dins del termini de vigència previst al contracte; en atenció a les raons indicades a 
l'informe de 20 de maig de 2016 del Cap del Departament de Subministrament i 
Estalvi Energètic; i segons compareixences signades per les empreses 
adjudicatàries l'1 de juny de 2016, per un import global d'1.902.353,86 euros (IVA 
inclòs) amb el següent desglossament i pels següents terminis: - Lot 1 (Cte. 
13001120), Telefonia Fixa i Dades, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF 
A82018474) per un import d'1.280.608,30 euros (IVA inclòs). - Lot 2 (Cte. 
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13001123), Mobilitat (Telefonia mòbil i dades mòbils), adjudicat a Vodafone 
España, SAU (NIF A80907397) per un import de 386.357,00 euros. (IVA inclòs). - 
Lot 3 (Cte. 13001125), Numeració especial, adjudicat a BT España, Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones, SAU (NIF A80448194) per un import de 
91.674,16 euros. - Lot 4 (Cte. 13001126), Accés a Internet Centralitzat 
(corporatiu), adjudicat a Vodafone Ono, SA, abans Cableuropa, SAU, (NIF 
A62186556) per un import de 21.775,00 euros. - Lot 5 (Cte. 13001127), Accés a 
Internet Distribuït, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF A82018474) per un 
import de 121.939,40 euros. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa 
corresponent a l’Ajuntament, a favor de les empreses adjudicatàries i pels imports 
indicats en les relacions que s’hi adjunten, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 
que hi figuren. Per la resta de pressupost s’hi adjunten a l’expedient els documents 
comptables aprovats pels organismes que també hi participen al contracte. 

 
10. Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el 

document de 30 de juny de 2016. 
 
11. Ratificar l’acord signat entre les ciutats de Rijeka i Barcelona el 6 de maig de 

2016 relatiu a la donació d’una rèplica de l’escultura titulada “Janko Polic Kamov”, 
obra de l’escultor acadèmic Zvonimir Kamenar, a l’Ajuntament de Barcelona. 

 
12. Aprovar l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM per a la 

implementació de la Fase 1 del projecte de Creació d’un sistema cooperatiu 
d’intervenció social amb el col·lectiu de persones que realitza venda ambulant a la 
ciutat, per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics adients, d’acord amb 
les prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient. 

 
13. Aprovar l’adquisició de 2 accions de Consumidors i usuaris dels enginyers S. 

COOP. C. Ltda, corresponent a l’aportació mínima per ser soci i que implica una 
inversió de 24,02 euros, dels quals 12,02 euros corresponen a la compra d’accions 
i 12 euros a l’aportació al fons dotacional de les cooperatives. Autoritzar i disposar 
la despesa de 24,02 euros a favor de Consumidors i usuaris dels enginyers S. 
COOP. C. Ltda, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost prorrogat del 
2015 per al 2016 que s’indica en aquest document; declarar la voluntat de no 
participar en la gestió de l’entitat, ni d’assistir als seus òrgans de govern; notificar 
aquest acord a Consumidors i usuaris dels enginyers S. COOP. C. Ltda; i facultar el 
Primer Tinent d’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
executar el present acord. 

 
Es fa constar de forma expressa la presència de l’Alcaldessa en aquesta sessió i, 

per tant, la delegació a favor d’aquesta Comissió per l’adopció de l’acord 
precedent. 

 
14. Aprovar l’expedient núm. 3-071/2016 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 6.714,91 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. 16062291; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
15. Atorgar una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, a Turisme de Barcelona, amb NIF P-5890003-F, per un import de 
485.000,00 euros per donar suport al projecte anomenat "Festa Cap d'Any 2015", 
amb un cost total d'execució de 532.167,68 euros, d'acord amb els articles 22.2.c) 
i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, i 
l'article 6.2 de la normativa general de subvencions i en compliment d'allò que 
preveu la clàusula desena del conveni de 29 d'octubre de 2015: "En el supòsit que 
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els patrocinis, subvencions i resta d'ingressos percebuts no arribin a cobrir la 
totalitat de despeses de l'esdeveniment, l'Ajuntament de Barcelona, a sol·licitud 
del CTB, compensarà la diferència, d'acord amb la normativa vigent d'aplicació". 
Declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que 
concorre en el projecte. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa 
per un import de 485.000,00 euros, amb càrrec a la partida 46713-43212-0702, a 
favor de Turisme de Barcelona, amb NIF P5890003F, per a Liquidació Programa 
celebració Cap d'Any 2015. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 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. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
16. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Sanitari de Barcelona per a la 
millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona, amb una vigència fins al 31 
de desembre de 2016 prorrogable. 

 
17. Aprovar l’addenda per a la modificació del II Acord d’actuació entre l’Àrea de 

Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, relatiu a la promoció 
de nous equipaments d’habitatges amb serveis per a la gent gran a la ciutat de 
Barcelona, d’acord amb l’informe emès conjuntament, el 7 de juny de 2016, per la 
directora de Serveis d’Intervenció Social i per la cap del Departament de Gent 
Gran, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït. Facultar la Ima Sra. Laia Ortiz i Castellví, Tinenta d’Alcaldia i regidora de 
Drets Socials, per a la signatura de l’esmentada addenda. 

 
18. Aprovar l’encàrrec a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA 

(Bagursa) de les tasques materials i tècniques relatives al desenvolupament i 
reforç de diversos programes d’habitatge durant l’any 2016, en els termes i amb el 
contingut que figura en document annex. Autoritzar i disposar la despesa de 
2.143.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201-44434-15211 a del pressupost 
municipal del 2016, a favor de la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, 
SA (Bagursa), amb NIF núm. A62453717, per a l’encàrrec de gestió abans indicat. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
19. Excloure de la licitació que té per objecte l'arrendament i manteniment 5 

cabines sanitàries públiques automàtiques i autorentables al Districte de Ciutat 
Vella a l'empresa Lorke Systems, SA per no presentar la documentació requerida i, 
tanmateix, haver manifestat la seva renúncia a la participació en el procés de 
licitació. Adjudicar el contracte núm. 16001320, per un import de 331.491,60 
euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a l'empresa Proyec Instalación Material Urbano, SA, amb 
NIF A33754870, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: import adjudicació 273.960,00 euros; tipus impositiu del 21% 
d'IVA, i import de l'IVA de 57.531,60 euros. Requerir l'adjudicatari per tal que, en 
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del 
districte de Ciutat Vella. 

20. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16001320 que 
té per objecte l'arrendament i manteniment de 5 cabines sanitàries públiques 
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automàtiques i autorentables al Districte de Ciutat Vella, per un import de 
221.008,92 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
mateix document. Motiu: baixa per adjudicació. 

 
Districte de l'Eixample 

 
21. Adjudicar el contracte núm. 16C00003, que té per objecte la Gestió de 

Serveis públics, modalitat concessió, per a la gestió i explotació CC Fort Pienc i 
casal infantil Fort Pienc del Districte de l'Eixample, per un import de 668.701,26 
euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Ludic 3, S.C.C.L. amb NIF F60475902, i d'acord amb la 
seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix 
document, en concepte de subvenció màxima per mantenir l'equilibri econòmic, i 
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències Dep.Recursos Interns. Donar-ne 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
22. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 16C00003 

que té per objecte la gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc per un import 
de 35.133,74 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
mateix document, per baixa en l'adjudicació. 

 
Districte de les Corts 

 
23. Ratificar la resolució de la Gerència Municipal, de 21 de març de 2016, 

d’acord amb l’establert en l’article 67 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. Adjudicar el contracte núm. 16C00002, que té per objecte la gestió de 
serveis públics en la modalitat de concessió per a la gestió i explotació del centre 
cívic Josep Maria Trias i Peitx per al període comprès entre l’1 de juliol de 2016 fins 
al 31 de desembre de 2019, per un import de 583.814,00 euros, exempt d'IVA, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a 
Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. Disposar a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos 
que s'indiquen en aquest mateix document, sotmesa a la condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
Anul·lar part de l'autorització de despesa per un import de 70.686,00 euros amb 
càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest mateix document. Notificar 
la present resolució als licitadors, Publicar-la en el perfil del contractista i requerir 
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a 
les dependències del Districte de les Corts. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
24. Declarar excloses de la present licitació les ofertes presentades per les 

empreses Acisa i la UTE Sorigué Acsa Conservación de Infr., SA - Elecnor, SA - 
Deimos Space, SLU, per estimar que les mateixes no poden ser complertes a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat 
amb l’article 152.4 del text refós de la LCSP; adjudicar el contracte núm. 
16000643, que té per objecte el Manteniment integral dels túnels de la xarxa 
viària bàsica de la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment de l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per un import de 
6.770.100,44 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 29,74% sobre el preu de 
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sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient a Serv. Integrals Manteniment Rubatec, SA, amb NIF A60744216, i 
d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, 
sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l’actual; disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada 
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació 5.595.124,33 
euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA d'1.174.976,11 euros; 
formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa 
de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de 
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat 
l’aixecament de la suspensió; designar com a responsable del contracte al Sr. 
Eduardo Carrasco González, Enginyer de Camins del Departament de Xarxes 
Viàries. 

 
25. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16000643 que 

té per objecte el Manteniment integral dels túnels de la xarxa viària bàsica de la 
ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment de l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per un import de 2.865.681,56 
euros amb càrrec al Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document. 

 
Districte de Ciutat Vella 

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

d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les 
determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets, de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, les llicències de parcel·lació de terrenys i l’atorgament de llicències 
i/o comunicats en els termes que es detallen en el quadre “Abast de la suspensió 
de llicències i comunicats per a la formulació del Pla especial urbanístic per a la 
protecció patrimonial de les fàbriques i cases-fàbrica del Raval al Districte de Ciutat 
Vella” que s’annexa a aquest acord i forma part del mateix; determinar que resta 
exclòs d’aquesta suspensió, l’atorgament de llicències d’obres sol·licitades i els 
comunicats presentats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest acord; 
determinar que els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de 
suspensió que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de 
l’esmentat article 73 del TRLU; precisar que aquesta suspensió es fa amb la 
finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació del Pla Especial Urbanístic per 
a la protecció patrimonial de les fabriques i cases-fàbrica del Raval al Districte de 
Ciutat Vella; precisar que, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, el 
termini de la suspensió serà d’un any i començarà a comptar des de l’endemà de la 
publicació al BOPB d’aquest acord; i publicar el present acord en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 

 
Districte de les Corts 

 
27. Estimar la petició formulada per l’Institut Català del Sòl, el 6 de juny de 

2016, data d’entrada al Registre de l’IMU el dia 7 de juny d’enguany, en el marc de 
la liquidació provisional a 31 de desembre de 2014 en relació a la Fase I de 
l’execució de la MPGM Colònia Castells, pel sistema d’expropiació, en el sentit 
d’abonar la quantitat pendent, de 12.540.629,62 euros, en dos pagaments, el 
primer 6.270.314,81 euros el 30 de juny de 2016 i el segon, de 6.270.314,81 
euros abans del 30 de novembre de 2016, pels motius i fonaments que figuren en 
l’informe jurídic de 20 de juny de 2016 i que figura a l’expedient. Autoritzar la 
quantitat de 12.540.629,62 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
D60975/15121/07/03 del pressupost del 2015 prorrogat per 2016, partida 
pressupostària corresponent a les transferències de l’Ajuntament a Bagursa per a 
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les seves actuacions inversores. Encarregar a la societat municipal Barcelona 
Gestió Urbanística, SA el pagament a l’Incasòl de la quantitat autoritzada, en dos 
pagaments, cadascun de 6.270.314,81 euros a abonar amb caràcter immediat a 
l’aprovació d’aquest acord, i el segon pagament, de 6.270.314,81 euros abans del 
30 de novembre de 2016. Donar-se per assabentada de la renúncia de l’INCASOL a 
la condició de beneficiària de les expropiacions de les fases pendents de l’execució 
de la MPGM Colònia Castells. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
28. Aprovar, a l’empara de l’article 196.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la constitució de l’Entitat 
urbanística col·laboradora provisional del Sector de millora urbana “Saumell” de la 
Modificació puntual del Pla general metropolità per a la reordenació de l’entorn de 
la ronda de Dalt, entre el Parc de Cervantes i el Parc del Castell de l’Oreneta, 
formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya, el Sr. Marc Sansalvadó Chalaux, amb el núm. 389 del seu 
protocol, amb la finalitat de formular el planejament derivat i instar-ne la 
tramitació, i preparar la documentació i impulsar la tramitació de la constitució 
definitiva d’una entitat urbanística col·laboradora. Indicar que els propietaris del 
sector poden sol·licitar, si ho volen, la seva incorporació a l’Entitat urbanística 
provisional, d’acord amb el procediment establert a l’article 9 “Requisits per a la 
incorporació dels propietaris a la Junta de Compensació provisional” dels seus 
Estatuts, que s’adjunten com a annex. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província, a un diari dels de major circulació de la província i al tauler d’edictes de 
la Corporació. Notificar-lo individualment a cadascun dels interessats en 
l’expedient. Comunicar, de conformitat amb el previst en l’article 192.1 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aquest acord al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva 
inscripció. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
29. Aprovar definitivament el Projecte executiu del Casal de Gent Gran de Sant 

Genís, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.098.100,57 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. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
30. Aprovar l’Acord marc regulador de les relacions entre la societat Barcelona 

Sagrera Alta Velocitat, SA i l’Ajuntament de Barcelona per a l’encàrrec de 
l’Ajuntament a aquesta societat de les actuacions en matèria urbanística així com 
per a l’encàrrec de les actuacions d’execució de les obres d’urbanització i les obres 
ordinàries d’infraestructures corresponents a les actuacions derivades de l’Acord de 
col·laboració celebrat, en data 12 de juny de 2002, entre el Ministeri de Foment, la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Facultar la Cinquena Tinenta 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, la signatura del present 
acord marc. 

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

11,30 h. 
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Acords 
 

Acords de la sessió ordinària de 7 de juliol de 2016. 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 30 de juny de 2016. 
 
Part Decisòria/Executiva 

 
Propostes d’acord 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
1. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Presidència i 

Economia en l’àmbit de la justícia global, la cooperació i les relacions internacionals 
assignant les adscripcions, denominacions i funcions als òrgans afectats, tal i com 
es detalla als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als 
efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
2. Prorrogar el contracte núm. 13001809, que té per objecte el subministrament 

global de carburants, mitjançant targeta, per als vehicles de l’Ajuntament de 
Barcelona per al període 2013-2015, adjudicat el 15 d’octubre de 2013 a l’empresa 
Galp Energia España, SA, amb NIF A28559573, en virtut del que estableix l'art. 
303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de 
l'esmentat contracte; i en atenció a les raons indicades a l’informe de 18 de 
setembre de 2015 del Cap del Departament Central de Compres; per un període 
de 12 mesos que va des de l’1 de novembre de 2016 fins al 31 d’octubre de 2017 i 
per un import global de 733.200,00 (IVA inclòs). Ampliar l'autorització i disposició 
de despesa del contracte per un import de 733.200,00 euros amb càrrec al 
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i 
disposar-la a favor de Galp Energia España, SA, NIF A28559573. 

 
3. Modificar la clàusula onzena del Conveni Marc de col·laboració educativa 

signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Institut d’Educació Contínua 
de la Universitat Pompeu Fabra de 4 de juliol de 2014, amb la següent redacció: 
"El marc normatiu que resultarà d’aplicació per a la redacció dels convenis 
específics que siguin signats a l’empara d’aquest conveni marc estarà configurat 
pel Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel que es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris i per qualsevol altre normativa 
que s’aprovi amb posterioritat". Aprovar la pròrroga del Conveni Marc de 
Col·laboració signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Institut 
d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb el contingut de 
la clàusula novena de l'esmentat conveni, des del dia 8 de juliol de 2016 i fins al 7 
de juliol de 2017, mantenint el contingut de la resta de clàusules que integren 
aquell Conveni. Facultar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcalde 
i responsable de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica, per a la 
signatura del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona. 

 
4. Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el 

document de 7 de juliol. 
 
5. Iniciar l'expedient per a la contractació de pòlisses assegurances de 

l'Ajuntament Barcelona, amb núm. de contracte 16002707, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació de 5.322.774,66 euros, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, Rams 
no vida, per un import de 4.533.765,44 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Rams Vida, 
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per un import de 789.009,22 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 la/es partida/es i 
al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
Declarar la improcedència de la revisió de preus, en atenció a les característiques 
del contracte. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
6. Aprovar l’expedient núm. 3-072/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit, d'una banda, 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 i, 
d'altra banda, l’anul·lació de la Generació de crèdit del projecte del Pla Estratègic 
de Turisme aprovada per la Comissió de Govern del 12 de maig de 2016 que 
finalment no serà finançat pel FFT, ambdós moviments segons acord de la 
Comissió de Govern de 16 de juny de 2016, per uns imports de 180.000,00 euros i 
475.000,00 euros respectivament, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 16062095; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-075/2016 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 175.000,00 euros, 
per atendre despeses derivades de la Conferència de les Nacions Unides sobre 
Desenvolupament Urbà, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
16062791; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
9. Encarregar a la societat Barcelona de Serveis Municipals SA (BSM, SA) i a 

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) la gestió de l’explotació de 
l’aparcament dins del conjunt d’instal·lacions que integren el mercat municipal de 
la Sagrada Família (SAFA), als efectes de garantir l’eficàcia i coordinació en la 
gestió de l’aparcament i el servei del mercat; aprovar les condicions per les que es 
regirà la gestió, les quals figuren en el document annex (prescripcions tècniques de 
l’encàrrec), i publicar el present acord en la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
10. Adjudicar el contracte núm. 16001690, que té per objecte la prestació del 

servei de gestió de l’Espai Familiar i Centre Obert de Sant Martí (lot 1) per un 
import de 879.186,25 euros, IVA exempt, de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l’expedient a Suara Serveis SCCL amb NIF F-
17444225, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’única oferta presentada, 
sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada 
quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document 
comptable. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 
l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan, 75, 9è). Donar compte d’aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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11. Adjudicar el contracte núm. 16001691, que té per objecte la prestació del 
servei de gestió de l’Espai Familiar i Centre Obert de Les Corts-Sants (lot 2) per un 
import de 925.941,54 euros, IVA inclós, de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l’expedient a Iniciatives i programes, SL, 
amb NIF B-59545913, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor 
de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos 
que s’indiquen en el document comptable amb el següent desglossament: 
841.765,04 euros de pressupost net i 84.176,50 euros en concepte d’IVA al tipus 
impositiu del 10%. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 
l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan, 75, 9è). Donar compte d’aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

 
12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada 

Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats, amb CIF G-63823173, 
l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, amb CIF G-60267580, 
l'Associació per l'Orientació, formació i Inserció, amb CIF G-58540428, la Creu 
Roja, amb CIF Q-2866001G, el Consorci per a la Normalització Lingüística, amb 
CIF Q-5856172A, i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb CIF Q-
0863003J, en matèria d’atenció a persones en temes de migració internacional 
(immigració, emigració, retorn i refugi), vigent des del dia següent a la seva 
formalització fins el 31 de desembre de 2018. Facultar el Quart Tinent d’Alcaldia, 
regidor de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, l'Im. Sr. 
Jaume Asens i Llodrà, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots 
els documents que se’n derivin. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
13. Ampliar l'autorització i disposició de despesa per un import de 1.317,43 

euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a 
favor de Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, corresponent a la 
regularització de les despeses derivades de les actuacions de conservació i 
manteniment de les instal·lacions, subministraments i serveis que efectua la 
Diputació de Barcelona en la superfície que ocupa la Biblioteca Francesca 
Bonnemaison, d'acord amb el Conveni subscrit en data 17 de desembre de 2014 
per part de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i el Consorci de 
Biblioteques de Barcelona. Motiu: Assumir el pagament de la part proporcional de 
les despeses reals de conservació i manteniment de la Biblioteca Francesca 
Bonnemaison (regularització pendent segon semestre 2015), per tal de complir 
amb les obligacions del Conveni signat. 

 
14. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 76.223,16 euros amb 

càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de 
Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, en virtut del coeficient de 
participació acordat per les parts, i que correspon a les despeses que es derivin de 
la conservació i manteniment de les instal·lacions i els subministraments continus i 
serveis que efectuï la Diputació de Barcelona, en funció de la superfície que ocupa 
la Biblioteca Francesca Bonnemaison, respecte a la totalitat de la superfície de 
l'edifici, amb càrrec al pressupost del Districte de Ciutat Vella per a l'any 2016, i en 
base a les previsions presentades per la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Seguiment del Conveni. 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
15. Aprovar les bases particulars de la gestió cívica del Centre Cívic La Cadena 

per procediment de pública concurrència; convocar la pública concurrència per a la 
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presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la 
publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; autoritzar la 
despesa de 26.700,00 euros per a 2016; 80.000,00 euros per a 2017, i 53.300,00 
euros per a 2018, que aniran a la partida 489.98 del programa 337.11 del orgànic 
06.03, condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
corresponent. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
16. Adjudicar el contracte núm. 16001488, que té per objecte la Caracterització 

acústica, limitació i control dels nivells sonors als concerts de les festes de la ciutat 
de Barcelona i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral 2016-17, per un import de 478.203,00 euros, IVA 
inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient a Axioma Consultors Acústics, S.L. amb NIF B17686320, i d'acord amb 
la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix 
document amb el següent desglossament: import adjudicació 395.209,09 euros; 
tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 82.993,91 euros. Fixar en 
19.760,45 euros l'import de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte 
atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució 
de garantia. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per 
a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa 
de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de 
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte la Sra. 
Arantxa Millas. 

 
17. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 16001488, 

que té per objecte Caracterització acústica, limitació i control dels nivells sonors als 
concerts de les festes de la ciutat de Barcelona i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral 2016-17, per un 
import de 77.847,00 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 
aquest mateix document. 

 
18. Declarar excloses de la present licitació les ofertes presentades per les 

empreses: Sice SA, Acisa, Imesapi, SA, i Teva, SLL, per estimar que no poden ser 
complertes a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, 
de conformitat amb l'article 152.4 del text refós de la LCSP. Aprovar la modificació 
de la distribució pressupostària de l'anualitat 2016, en el sentit de traslladar la 
quantitat de 92.348,52 euros a l'anualitat del 2018, per tal d'ajustar-la al termini 
del present contracte. Adjudicar el contracte núm. 15005162, que té per objecte el 
Manteniment, reparació i modificació dels equips i sistemes de regulació, control i 
informació de trànsit situats a les Rondes de Dalt i Litoral (2016/2018), i el foment 
de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, 
per un import de 3.318.505,09 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 36,83% sobre 
el preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Indra Sistemes, SA-Globalec Mant. V Gestió de Trànsit 
Rondes amb NIF U66805763, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Disposar a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos 
que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import 
adjudicació 2.742.566,19 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
575.938,90 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals 
a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment 
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 
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tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de 
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte al Sr. 
Roberto Rios de Dios, Cap del departament de Regulació. 

 
19. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 15005162 

que té per objecte el manteniment, reparació i modificació dels equips i sistemes 
de regulació, control i informació de trànsit situats a les rondes de Dalt i Litoral 
(2016/2018), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral, per un import d'1.934.787,69 euros amb càrrec al 
Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document. 

 
20. Resoldre les peticions de subvencions sol·licitades per 354 persones 

propietàries d’habitatges ubicats a Barcelona i posats a disposició de la Borsa 
d’habitatge de Lloguer Social i de la Borsa Jove de Barcelona, a l’empara de les 
bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les persones propietàries 
d’habitatges de la Borsa Jove d’habitatge de Barcelona o de la Borsa d’habitatge de 
lloguer social de Barcelona, de conformitat i pels motius que figuren a l’informe 
tècnic emès en data 22 de juny de 2016 i que s’incorpora a l’expedient, en el sentit 
que figura a les relacions designades com a annexos Nº 1 i Nº 2 de l’esmentat 
informe. Atorgar les subvencions sol·licitades per 339 persones propietàries en les 
quantitats que figuren detallades i desglossades en l’annex Nº 1, per un import 
total de 49.130,69 euros, quantitat equivalent al cinquanta per cent de la quota 
líquida de l’Impost sobre Béns Immobles per l’any 2015. Autoritzar el pagament de 
la quantitat de 49.130,69 euros, distribuïda tal com figura detallada en l’annex 
Nº1. Donar trasllat de l’expedient a Barcelona Gestió Urbanística, SA, ens 
instrumental de l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui efectuar els pagaments 
de les subvencions atorgades, mitjançant abonament al compte corrent de cada 
sol·licitant. Denegar les subvencions sol·licitades per les 15 persones propietàries 
relacionades en l’annex Nº 2, per no complir totes les condicions i requisits 
establertes a les bases reguladores de l’atorgament d’aquesta subvenció, pels 
motius i raonaments explicitats en l’esmentat informe i annex Nº 2. 

 
21. Encarregar al Consorci del Besòs la realització d’actuacions en l’àmbit 

supramunicipal del Besòs, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les 
prescripcions generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2016; 
autoritzar i disposar la despesa per un import de 563.698,00 euros amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del 
Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, per fer front a les despeses derivades 
d’aquest encàrrec de gestió; i publicar-lo en la Gaseta Municipal. 

 
Districte de l'Eixample 

 
22. Aprovar inicialment el Projecte d'obres del local ubicat al carrer Calàbria, 

260 per a convertir-lo en un casal de gent gran, al Districte de l’Eixample de 
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 d'1.296.288,76 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; 
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; i aclarir que durant aquest còmput no es tindran en 
compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
23. Aprovar inicialment el Projecte executiu del carril bici de la connexió del 

passeig de la Zona Franca amb el carrer A al Districte de Sants-Montjuïc de 
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Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte, que 
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, 
per un import de 878.064,87 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 (TRLLMRLC); 
sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils 
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 
diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar 
i formular-hi les al·legacions pertinents; i aclarir que durant aquest còmput no es 
tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 
24. Aprovar inicialment el Projecte executiu de la reurbanització de l’eix 

conformat pels carrers de Sant Frederic, Casteràs i Càceres (fins a Sant Medir), el 
carrer Riera d’Escuder, entre el carrer de Sants i el carrer Daoiz i Velarde, i el 
carrer dels Jocs Florals, entre el carrer d’Antoni Capmany i el carrer de Sants, al 
Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, 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 2.473.464,45 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; 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; i aclarir que durant aquest còmput no es 
tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 
25. Aprovar, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), el Projecte Modificat del projecte executiu de reurbanització del carrer 
Corral de Barcelona, al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, per un import d’1.393.046,40 euros, el 21% d’IVA 
inclòs (aquesta diferència de pressupost inferior a l’aprovat per un import 
d’1.600.749,33 euros, IVA inclòs, és deguda a que l’import de les obres 
adjudicades va ser d'1.205.496,88 euros IVA inclòs, derivats de la baixa ofertada 
per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de les partides del projecte 
modificat de 187.549,52 euros, dóna un total d'1.393.046,40 euros); publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un diari dels de més 
circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

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

d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les 
determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de 
llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per 
la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades 
en els següents epígrafs de l’Ordenança municipal de les activitats i dels 
establiments de concurrència pública (OMAECP) que es detallen al quadre “Abast 
de la suspensió de llicències i/o comunicats per a la formulació del Pla especial 
d’establiments de pública concurrència i altres activitats a l’àrea del Triangle de 
Sants-Hostafrancs” que s’annexa a aquest acord i forma part del mateix; excloure 
de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la 
instal·lació o l’ampliació d’activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a 
l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicencia concedida o comunicat 
admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord de suspensió; precisar 
que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la 
tramitació d’un Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres 
activitats; determinar que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol 
de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de 
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l’esmentat article 73 del TRLU; determinar, també, a l’empara de l’article 74.1 de 
l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a 
comptar des de l’endemà de la publicació al BOPB d’aquest acord; i publicar el 
present acord en el Butlletí de la Província de Barcelona. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
27. Encarregar a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA 

(Bagursa), la gestió de l’execució de l’Actuació Aïllada d’expropiació de la 
Modificació del Pla General Metropolità per a l’ús com a equipament de la finca de 
Can Garcini, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi 
de Barcelona el 14 d’abril de 2016 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el 5 de maig de 2016, en els termes de l’informe del Departament de 
Projectes de Gestió Urbanística de 31 de maig de 2016 obrant a l’expedient i que 
es dóna per íntegrament reproduït, i de conformitat amb l’article 155.b del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Publicar 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
Districte de Sant Martí 

 
28. No admetre a tràmit, perquè no es fonamenten en cap de les causes 

previstes per l’article 118.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques, els recursos extraordinaris de revisió 
interposats el 14 de juny de 2016 pel Sr. Eduardo Ferrer Oliveras i per la Sra. 
Maria Rosa de Martí Martínez de Huete contra l’acord de la Comissió de Govern 
adoptat en sessió de 15 d’octubre de 2014, en virtut del qual es requereix al Sr. 
Eduard Ferrer Oliveras i a la Sra. Maria Rosa de Martí Martínez de Huete la 
devolució a l’Ajuntament de Barcelona de l’import total de 215.887,59 euros, 
corresponent a la suma de l’import de 3.757,59 euros per interessos de demora 
erròniament abonats en l’expropiació de la finca situada en els carrers Sant Joan 
de Malta 1 – Verneda 14, d’aquesta ciutat, i l’import de 212.130 euros, 
corresponents a la part del preu just que els va ser abonat el dia 19 de setembre 
de 2012 i que cal consignar a la Caixa Municipal de Dipòsits i a disposició del jutjat 
fins que fixi l’import que correspon als titulars del cens que grava la finca; i 
denegar la suspensió de l’execució sol·licitada de l’esmentat acord de la Comissió 
de Govern de 15 d’octubre de 2014. Tot plegat de conformitat amb l’informe jurídic 
emès el dia 27 de juny de 2016, que es dóna per reproduït a efectes de motivació. 

 
Mocions 

 
ÀREA D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
1. Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització d’obertura del c/ Diputació 

entre el carrer Tarragona i el carrer de la Creu Coberta” al Districte de Sants-
Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte de data 16 de juny de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 822.375,47 euros, més el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme; i sotmetre a informació pública el dit projecte, durant un termini d’un 
mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP) i en un diari dels de més circulació de la província, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
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Districte de Nou Barris 
 
2. Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització de l’interior d’Illa englobat 

entre els carrers Palamós, Tamariu, Aiguablava i els blocs D i E de Trinitat Nova” al 
Districte de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte de 14 de juny de 2016, que figura a l’expedient administratiu i 
que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 527.257,12 euros, 
més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 
89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme; i sotmetre a informació pública el dit projecte, durant un 
termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOP), termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
3. Aprovar el “Projecte d’obres complementàries del Projecte d’urbanització del 

Barri de Bon Pastor. Fase E”, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa 
pública, d’acord amb l’Informe de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de 
Bagur, SA de 16 de juny de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que 
aquest efectes es dóna per reproduït, amb un import de 810.385,32 euros més el 
21% d’IVA; d’acord amb allò que preveu l’article 98.1 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i l’article 171.b del 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel que s’aprova el text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic; publicar aquest acord al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; 
i encarregar a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE 

Acords 
 

Districte 3. Sants Montjuïc 
 

Acords de la sessió del dia 14 de juliol de 2016 
 
Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 5 de maig de 2016 
 
PART DECISÒRIA  
 
Propostes d’ acord de la Comissió de Govern: 
 
Aprovar:  

 
Emetre informe preceptiu favorable sobre l’aprovació inicial de la Modificació 

puntual de la Modificació del Pla General Metropolità per a la protecció del 
Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 
Emetre informe preceptiu favorable sobre l’inici del procediment d’aprovació del 

Projecte de centralització de les competències en matèria d’expropiacions 
urbanístiques transferides als Consells Municipals dels Districtes per la 
transferència núm. 19, aprovada per acord de la Comissió de Govern del dia 29 de 
març de 1996 i de les gestionades per Foment de Ciutat, S.A., per acord de la 
Comissió de Govern del dia 6 de novembre de 2002. 

 
Emetre informe preceptiu favorable sobre l’aprovació inicial de Modificació del 

Pla General Metropolità per a la incorporació al sistema d’habitatges dotacionals 
dels sòls situats als carrers Alts Forns, 84-86, via Augusta 405-407, carretera de 
Sant Cugat 2X, av. Mare de Déu de Montserrat 5-11, av. Cardenal Vidal i 
Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada 95-97, i Veneçuela 96-106, d’iniciativa 
municipal. 

 
Emetre informe preceptiu desfavorable sobre la no assignació de la denominació 

Antonio Ruiz Villalba a la zona coneguda com plaça Firal i  l’assignació del nom de 
plaça del Moviment Obrer al mateix espai d’aquest Districte. 

 
Emetre informe preceptiu favorable sobre l’assignació de la denominació 

passatge Antonio Ruiz Villalba al passatge que dóna accés a l’Escola SEAT, avui 
sense nom, del Districte de Sants-Montjuïc . 

 
PART D’IMPULS I CONTROL 

 
Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDCIU: 
 
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc inclogui la inversió necessària a 

l’equipament de l’Orfeó de Sants en els pressupostos d’aquest proper any 2017. I 
iniciï un procés participatiu en el mateix any per redactar un programa funcional 
que defineixi els usos de l’edifici del carrer Papin. 

 
Que el govern del Districte posi en servei l’equipament de l’Orfeó de Sants el 

primer semestre posterior a la finalització de l’equipament. 
 
 



4396 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 21 20-7-2016 
 

Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDERC: 
 
Que el govern del Districte impulsi una Taula de Places i Espai Públic amb un 

àmbit de Districte i una orientació similar a la que s’està impulsant en Districtes 
com Gràcia. 

 
Que l’esmenada Taula de Places i Espai Públic prengui com a referent el que en 

el seu dia era el projecte del “Fòrum del Silenci” i pugui avaluar i fer el seguiment, 
entre d’altres, de l’aplicació dels plans d’usos. 

 
Que s’incloguin entitats i associacions del territori vinculades als entorns com 

ara AMPAs i AFAs de les escoles de la zona, entitats juvenils, representants dels 
partits polítics, 

 
I que faci un tractament global (no centrat únicament en les places) de les 

problemàtiques derivades de l’ús intensiu de l’espai públic, tot escoltant-ne les 
diverses parts implicades i cercant solucions pactades entre les parts. 

 
Perquè tot plegat permeti una acció més coordinada i harmonitzada entre tots 

els espais i actors implicats més enllà de les actuacions ad hoc que pugui requerir 
cada cas en concret. 

 
Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDC’S: 
 
Realitzar una sessió informativa per explicar la situació actual, i cada vegada 

que sigui necessari, de l’Estació d’Autobusos de Sants; i en la que es marqui com 
prioritari i reclami l’execució de l’acord adoptat en el mes de març d’aquest any pel 
Districte de Sants-Montjuïc amb la Direcció General de Transports i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya, ADIF i la societat concessionària del servei d’autobusos 
de llarg recorregut (Estació d’Autobusos de Sants SL) en relació a les obres de 
millora en l’Estació d’Autobusos de Sants. 

 
Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDCUP: 
 
Que es retorni el servei els diumenges i festius de la línia d’autobús 91, i que es 

faci com més aviat millor, sense que l’accés al transport públic del veïnat de la 
Bordeta hagi de dependre de la posada en funcionament de la nova línia de la 
xarxa ortogonal de bus. 

 
Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDPPC: 
 
Que es convoquin al llarg del 2016 les reunions i/o comissions referents a Can 

Batlló/Magòria, un monogràfic sobre Can vies, Pla Paral·lel, muntanya de Montjuïc, 
Lleialtat Santsenca, Marina Prat Vermell, Super-illes, així com conèixer en quin 
moment ens trobem envers aquestes qüestions. 

 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
Declaració de persones non grates del Ministre de l’Interior en funcions i del Cap 

de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
Declaració de suport a les persones encausades per l’organització del procés 

participatiu del 9N. 
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Districte 4. Les Corts 
 

Acords de la sessió del 7 de juliol de 2016 
 
Aprovar l’acta de la sessió ordinària del 5 de maig de 2016. 

 
Restar assabentat de la resolució de la Regidora del Districte de data 17 de maig 

de 2016 per la que s’estableix que la consellera de Ciutadans, la Sra. Sonia Reina 
Sánchez, és la nova membre dels Consells d’Equipament culturals del Districte de 
les Corts en substitució del Sr. Pau Guix Pérez. 

 
Restar assabentat de la resolució de la Regidora de data 17 de maig de 2016 per 

la que s’estableix que la consellera de Ciutadans, la Sra. Sonia Reina Sánchez, 
substitueix al conseller Sr. Pau Guix Pérez en la Comissió Consultiva de Medi 
Ambient, Urbanisme i Obres. 

 
Restar assabentat de la resolució de la Regidora de data 17 de maig de 2016 per 

la que s’estableix la designació de membres de la Comissió de Treball d’Europa 
Anglesola, en el sentit que el Sr. Pau Guix Pérez substitueix a la Sra. Sonia Reina 
Sánchez. 

 
Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 26 de maig de 2016 pel que es 

nomena el Sr. Antoni Coll Tort membre del Consell Municipal del Districte de les 
Corts, en substitució de la Sra. Tatiana Guerrero Muñoz. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 10 de juny de 2016 per la 

que s’estableix el règim de dedicació del conseller Sr. Antoni Coll Tort. 
 
Restar assabentat de l’acta de pressa de possessió del Sr. Antoni Coll Tort de 

data 10 de juny de 2016. 
 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 3 de juny de 2016 per la 

que s’estableix el règim de dedicació del conseller Sr. Carlos Hornero Sánchez. 
 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 3 de juny de 2016 per la 

que s’estableix el règim de dedicació de la consellera Sra. Laura Cañadas Pla. 
 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 3 de juny de 2016 per la 

que es nomena membre de la Comissió de Govern al conseller Sr. Carlos Hornero 
Sánchez. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es dona per constituïda la Comissió de Govern. 
 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es nomena membre de la Comissió de Govern al conseller Sr. Antoni Coll Tort 
en substitució de la consellera Sra. Tatiana Guerrero Muñoz. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es delega la presidència de les Comissions de Treball del Barça, de la Colònia 
Castells i de Treball d’Europa-Anglesola del Districte de les Corts en el Conseller Sr. 
Antoni Coll Tort en substitució del Regidor Im. Sr. Agustí Colom Cabau. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es nomena als Consellers ponents responsables a cada un dels diferents 
àmbits d’actuació sectorial. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es comunica al Consell del Districte el nomenament del Sr. Antoni Coll Tort en 
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substitució de la Sra. Tatiana Guerrero Muñoz com a Portaveu Adjunt de la Junta 
de Portanveus. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es delega la presidència dels Consells d’equipaments esportius: Arístides 
Maillol, Poliesportiu l’Illa i Complex Esportiu Municipal de les Corts en el conseller 
senyor Carlos Hornero Sánchez en substitució de la consellera senyora Laura 
Cañadas Pla; i dels Consells d’equipaments culturals: Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx i Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” en el conseller senyor Carlos 
Hornero Sánchez en substitució de la consellera senyora Laura Cañadas Pla. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es modifica la resolució de la Regidora de data 17 de maig de 2016 en el sentit 
de que el conseller de BComú-E, el Sr. Antoni Coll Tort és el nou membre dels 
Consells d’Equipament cultural Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts i del Centre 
Cívic Can Deu en substitució de la Sra. Tatiana Guerrer Muñoz. I la Sra. Laura 
Cañadas Pla és la nova membre dels Consells d’Equipament esportius Arístides 
Maillol, Poliesportiu l’Illa i Complex Esportiu Municipal de les Corts i dels Consells 
d’Equipament Culturals Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx i Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart” en substitució de la Sra. Tatiana Guerrero Muñoz. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es delega la presidència del Consell Sectorial d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
en el Conseller Sr. Antoni Coll Tort en substitució de la Sra. Laura Cañadas Pla; la 
presidència del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esport en el Conseller 
Sr. Carlos Hornero Sánchez en substitució de la Sra. Tatiana Guerrero Muñoz; del 
Consell Sectorial d’Economia i Hisenda en el Conseller Sr. Carlos Hornero Sánchez 
en substitució de la Sra. Laura Cañadas Pla i del Consell Sectorial de Presidència, 
Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció i el Consell de Salut en 
la Consellera Sra. Laura Cañadas Pla en substitució de la Sra. Tatiana Guerrero 
Muñoz. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es modifica el decret de la Regidora de 7 de març de 2016 en el sentit de que 
el conseller de BComú-E Sr. Antoni Coll Tort és membre Consell Sectorial de 
Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció i del Consell 
Sectorial de Salut en substitució de la Sra. Laura Cañadas Pla i del Consell 
Sectorial Escolar en substitució de la Sra. Tatiana Guerrero Muñoz i la Sra. Laura 
Cañadas Pla és membre del Consell Sectorial d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i del 
Consell Sectorial d’Economia i Hisenda en substitució de la Sra. Tatiana Guerrero 
Muñoz. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es comunica que el Consell Ciutadà , en relació al grup municipal de BComú-E 
està composat pel senyor Antoni Coll Tort en substitució de la senyora Tatiana 
Guerrero Muñoz. 

 
Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 

que es delega la presidència de la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, 
Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència en el Conseller senyor Carlos Hornero 
Sánchez en substitució de la Consellera senyora Laura Cañadas Pla i la Comissió 
Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres en el Conseller senyor Antoni Coll 
Tort en substitució de la Consellera senyora Laura Cañadas Pla. 

Restar assabentat de la resolució del Regidor de data 14 de juny de 2016 per la 
que es modifica el decret de la Regidora de 17 de maig de 2016, en el sentit de 
que la consellera Sra. Laura Cañadas Pla substitueix a la consellera Sra. Tatiana 
Guerrero Muñoz en les Comissions Consultives de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, 
Serveis Municipals i Presidència i a la de Medi Ambient, Urbanisme i Obres i el 
conseller Sr. Antoni Coll Tort substitueix a la consellera Sra. Tatiana Guerrero 
Muñoz en la Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social. 
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Restar assabentat de les mesures de govern relatives a la “Creació d’una taula 
de la Memòria Històrica del Districte de les Corts. 

 
Restar assabentat de l’Informe del regidor del Districte. 
 

PART DECISÒRIA 
 
Propostes d’acord: 
 
Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres: 

 
Informar desfavorablement la Modificació puntual de la Modificació del Pla 

general metropolità per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, 
d’iniciativa municipal. 

 
Informar desfavorablement el Pla Especial Urbanístic Integral per a la Masia del 

Futbol Club Barcelona, situada a l’Avinguda Joan XXIII/Maternitat, promogut per 
Futbol Club Barcelona. 

 
Informar favorablement el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de 

l’equipament existent al carrer Sant Rosa ,39 al 57, d’Esplugues del Llobregat i 
avinguda d’Esplugues, 27(I) de Barcelona, promogut per l’Ordre Hospitalari de 
Sant Joan de Déu. 

 
Informar desfavorablement sobre el projecte de centralització de les 

competències en matèria d’expropiacions urbanístiques transferides als Consells 
Municipals dels Districtes per la transferència número 19, aprovada per acord de la 
Comissió de Govern del dia 29 de març de 1996, i de les gestionades per Foment 
de Ciutat, S.A. per acord de la Comissió de Govern del dia 6 de novembre de 2002. 

 
Aprovat de conformitat amb allò previst a l’article 47 de les Normes Reguladores 

de Funcionament dels Districtes i l’article 45 del Reglament Intern d’Organització i 
Funcionament del Districte de les Corts, la constitució de la Comissió de Treball de 
Via Pública, Obres i Manteniment , designació dels seus membres i delegació de la 
Presidència. 

 
PART D’IMPULS I CONTROL 

 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal CiU: 
 
“Suspendre el tràmit d’aprovació del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments 

Turístics, retirant-ne el document, i s’iniciï alhora la redacció de l’eina adient per a 
la regulació del sector d’allotjaments turístics als àmbits de la ciutat que sigui 
realment necessari. Que en l’elaboració de la nova figura de regulació, sigui exclòs 
l’àmbit corresponent al Districte de Les Corts. Que s’aixequi de forma immediata, i 
independentment als dos punts anteriors, la suspensió de llicències per als usos i 
activitats regulades al PEUAT, a l’àmbit del Districte de Les Corts”. 

 
Del Grup Municipal de C’s: 
 
Endegar aquest mandat el PERI DANUBI (que afecta l’illa delimitada pels carrers 

Danubi, Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de les Corts).Que des del Govern 
del Districte es garanteixi que s’hi destinin partides pressupostàries suficients per 
dur a terme l’inici del PERI Danubi aquest mandat, partides pressupostàries que 
vagin a càrrec tant de l’Ajuntament de Barcelona, del Consell de Districte de Les 
Corts, de Bagursa, de Bimsa com de qualsevol altra empresa o institut municipal; i 
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instar al Govern de la ciutat a que aquestes inversions quedin consolidades al PIM 
per a la globalitat d’aquest mandat 2016-19. 

 
Del Grup Municipal del PPC: 
 
“Instar al Govern Municipal a assolir un acord amb el Futbol Club Barcelona per 

tal de condicionar l’inici de la tramitació del pla urbanístic del Nou Espai Barça a 
que la institució esportiva, en l’àmbit del Districte i sens perjudici d’altres qüestions 
de ciutat: 1.- Sufragi el cost de major freqüència en el servei del transport públic ( 
metro i bus) els dies de partit de futbol; 2.-Suporti el cost de les hores 
extraordinàries del servei de Guardia Urbana els dies de partit de futbol: 3.- 
Planifiqui l’aparcament necessari per a vehicles privats i autocars els dies de partit 
de futbol per tal de no envair l’espai públic del voltant. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 
 
El Districte de les Corts es compromet a estudiar de forma coordinada amb TMB 

i l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona un Pla de Millora de la Mobilitat 
per tal de garantir la cobertura necessària amb transport públic de totes les zones 
del Districte de les Corts amb el seu Centre d’Atenció Primària de referència 
corresponent. Les conclusions d’aquest estudi hauran de presentar-se abans de 
final d’any.” 

 
Del Grup Municipal de la CUP: 
 
Elaborar conjuntament amb les associacions que treballen la perspectiva de 

gènere del territori, un protocol de prevenció de les violències masclistes en espais 
festius amb una campanya de reflexió de com detectar i abordar les actituds 
sexistes i discriminatòries durant la festa major d’aquest any. 
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Districte 6. Gràcia 
 

Acords de la sessió del dia 29 de juny de 2016 
 
A. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió 4 de maig de 2016. 
 
C. PART DECISÒRIA  

 
C.1. Propostes d’acord 
 
C.1.1. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 

23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla general 
metropolità per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, 
d’iniciativa municipal. 

 
C.1.2. Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 

23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla general 
metropolità per a la incorporació al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls 
situats als carrers Alts Forns, 84-86, Via Augusta 405-407, carretera de Sant 
Cugat 2X, Av. Mare de Déu de Montserrat 5-11, Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 
37-43, Ciutat de Granada, 95-97 i Veneçuela 96-106, d’iniciativa municipal. 

 
C.1.3 Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 

23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, el projecte de centralització de les 
competències en matèria d’expropiacions urbanístiques transferides als Consells 
Municipals dels Districtes per la Transferència núm. 19, aprovada per acord de la 
Comissió de Govern del dia 29 de març de 1996, i de les gestionades per Foment 
de Ciutat, SA per acord de la Comissió de Govern del dia 6 de novembre de 2002. 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 
D.1. Proposicions/declaracions de grup  
 
D.1.1. Del Grup municipal de CiU 
 
- El Consell del Districte acorda: 
 
Instar al Districte de Gràcia a aplicar, al llarg d’aquest mandat, el plantejament 

urbanístic que afecta a l’Avinguda de Vallcarca; per a convertir, el més aviat 
possible, aquesta avinguda en l’eix verd i cívic anhelat per la major part dels veïns 
del barri. 

 
D.1.2 Del Grup municipal de la CUP 
 
-El consell del Districte acorda:  
 
Proposar la creació d’un Rebost de Béns de Primera Necessitat de Districte que: 
 
1. Actuï com a centre logístic de recollida i distribució d’excedents de productes 

de primera necessitat generats al Districte, en cooperació, entre d’altres, amb 
Mercats i Menjadors Escolars; complint les mesures higièniques, de conservació i 
transport d’aliments establerts per Salut Pública. 

 
2. Sigui concebut com un Servei Públic Municipal de titularitat, finançament i 

gestió íntegrament públics. 
 
3. Incorpori com a agents actius de la recollida i la distribució els propis 

beneficiaris, de tal maneta que per mantenir-se al programa hagin de participar-hi 
amb tasques adequades a les seves capacitats. Això, tenint en compte la situació 
personal, situació laboral, persones a càrrec, edat o diversitat funcional. 
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4. Defineixi la població beneficiària d’acord amb criteris tècnics, partint de la 
renda familiar per càpita, amb les correccions per edat, gènere i situació laboral o 
diversitat funcional que es puguin contemplar. 

 
5. Desplegui la campanya de difusió aparellada corresponent per fer arribar 

l’existència d’aquest nou espai i servei a qui més el necessita. 
 
6. Creiem que el barri de la Vila de Gràcia compta amb llocs idonis per al 

desplegament d’aquesta mesura, com l’espai de l’antic CAP Quevedo. 
 
D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
- Que des de l’equip de Govern del Districte es portin a terme iniciatives, previ 

diàleg amb els comerciants afectats, que compensin la baixada de facturació dels 
comerços afectats pels disturbis ocasionats pel desallotjament del Banc Expropiat, 
que podrien anar des de mesures de promoció fins a bonificacions fiscals. 

 
D.1.4 Del Grup municipal de PPC 
 
- Que durant el present mandat es comenci la realització i execució del projecte 

de reforma de Vallcarca, concretant-se, almenys, la transformació del tram de 
l’Avinguda Vallcarca comprès entre els carrers Maignon i Farigola. 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
E.1. Declaració Institucional de suport a la commemoració de l’Olimpíada 

Popular de Barcelona 
 
“El Consell del Districte de Gràcia acorda:  
 
Donar suport a la commemoració de l’aniversari de l’Olímpiada Popular de 

Barcelona de 1936. 
Així mateix, anima a totes les entitats esportives i culturals a afegir-se als actes 

de celebració de la mateixa. 
 
Donar suport a Unitat contra el Feixisme i el Racisme en totes aquestes accions 

que pretenen una societat lliure de racisme i de feixisme i els felicita per la 
iniciativa. 

 
Esports sí, racisme no.” 
 
E.2 Declaració Institucional declarant persona non grata el ministre de l’Interior i 

l’ex director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
“El Consell del Districte de Gràcia acorda declarar tant l’actual ministre de 

l’interior del govern d’Espanya, el Sr. Jorge Fernández Diaz, com l’exdirector de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, el Sr. Daniel de Alfonso Laso, persones non grates.” 

 
Barcelona, 1 de juliol de 2016, El Cap del Departament de Serveis Jurídics-

Secretaria, Rufino García Pérez. 
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Districte 7. Horta-Guinardó 
 

Acords de la sessió del 6 de juliol de 2016 
 
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de maig de 2016. 
 
PART INFORMATIVA 
 
Cartipàs 
 

• Quedar assabentat de la resolució de la Regidora del Districte de 22 de juny de 
2016 de nomenament de membres de la Comissió de Govern del Districte d’Horta-
Guinardó de les conselleres Sres. Núria Galán Orriols i Núria Carmona Cardoso del 
GMPSC-CP. 

 
• Quedar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx 

d'ofici. 
 
• Quedar assabentat de l’informe de la Regidora del Districte. 
 
• Quedar assabentat de la Mesura de govern de creació d’una Taula de Memòria 

Històrica del Districte. 
 

PART DECISÒRIA 
 
a) Propostes d’acord. 
 
• Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 

Carta de Barcelona, la modificació del pla general metropolità per a la incorporació 
al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als carrers Alts Forns 84-86, 
Via Augusta 405-407, carretera de Sant Cugat 2X, Av. Mare de Déu de Montserrat 
5-11, Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97 i Veneçuela 
96-106, d’iniciativa municipal.  

 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDERC-

AM, GMDPSC-CP, GMDCUP-PA i l’abstenció de GMDPP, GMDC’s i GMDCiU. 
 
• Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 

Carta de Barcelona, la modificació puntual de la modificació del Pla General 
Metropolità per a la protecció del patrimoni històric artístic de Barcelona, 
d’iniciativa municipal. 

 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDERC-

AM, GMDPSC-CP, GMDCUP-PA i en contra GMDPP, GMDC’s i GMDCiU. 
 
• Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 

Carta de Barcelona, l’acord adoptat per la Comissió de Govern celebrada en data 
26 de maig de 2016 que és del tenor literal següent: “Iniciar el procediment 
d’aprovació del Projecte de centralització de les competències en matèria 
d’expropiacions urbanístiques transferides als consells municipals dels Districtes 
per la Transferència núm. 19, aprovada per acord de la Comissió de Govern del 
dia. 

 
29 de març de 1996 i de les gestionades per Foment de Ciutat, S.A. per acord 

de la Comissió de Govern del dia 6 de novembre de 2002, redactat per la Direcció 
de Serveis de Gestió Urbanística, de conformitat amb l’informe de la Direcció de 
l’Àrea de Règim Jurídic de data 31 de març de 2016.  

S’aprova per majoria simple amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-
CP, GMDC’s, en contra GMDCUP-PA, GMDERC-AM, i GMDCiU i l’abstenció GMDPP. 
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• Informar favorablement la proposta sobre la denominació de “Casal de Joves 

Girapells-Guinardó“ al nou Casal de Joves del barri del Guinardó.  
 
S’aprova per UNANIMITAT. 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
 
Del grup municipal de CiU 
 
• Sobre els plans de barri.  
 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-

CP, GMDCiU, GMDC’s, GMDERC-AM, GMDPP i l’abstenció de GMDCUP-PA. 
 
Del grup municipal de C’s 
 
• Sobre el Pla d’estandarització de les mesures de protecció en les entrades i 

sortides dels centres educatius del districte 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
Del grup municipal d’ERC-AM 
 
• Sobre protocol i mesures per fer front a la violència filio-parental 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
Del grup municipal del PP 
 
• Sobre la construcció d’una escola bressol en el barri de la Teixonera en l’actual 

mandat 
 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDCiU, GMDC’s, 

GMDERC-AM, GMDPP, GMDCUP-PA i l’abstenció del GMDBComú-E i GMDPSC-CP. 
 
Del grup municipal de la CUP-PA 
 
• Sobre el procés participatiu i reforma de la plaça Botticelli 
 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-

CP, GMDERC-AM, GMDCUP-PA i l’abstenció de GMDCiU, GMDC’s i GMDPP. 
 
Declaracions Institucionals 
 
• El Districte d’Horta-Guinardó declara tant l’actual ministre de l’interior del 

govern d’Espanya, el Sr. Jorge Fernández Díaz, com el Director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, el Sr. Daniel de Alfonso Laso, persones non grates. 

 
• El Plenari del Consell Municipal: 
 
1. Expressar el nostre suport a les persones que estan sent encausades per 

impulsar el procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de 
novembre de 2014. 

2. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Govern que fa un ús partidista 
de les institucions judicials i emet judicis ideològics i polítics contra treballadors/es 
i representants a les institucions per participar i impulsar processos democràtics. 
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3. Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a defensar els seus drets socials i laborals i a decidir lliurement 
el seu futur. 

4. Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel 
Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la 
públic a través dels mitjans públics municipals. 
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Districte 10. Sant Martí 
 

Acords de la sessió del 6 de juliol de 2016 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
B) Part Informativa 

 
Despatx d’ofici:  
 
Adjudicacions de contractes per procediment obert i negociat entre els mesos de 

febrer a juny de 2016. 
 
El Consell Plenari resta assabentat. 
 
Cartipàs:  
 
Decret del Regidor del districte de Sant Martí de data 13 de juny de 2016, de 

modificació i nomenament de dos nous membres de la Comissió de Govern. 
 
Decret del Regidor del districte de Sant Martí de data 13 de juny de 2016, de 

modificació de la determinació de les àrees de govern i designació de consellers i 
conselleres responsables. 

 
Modificació de Cartipàs, relativa a canvis de presidències i vocalies de 

Comissions Consultives, Consells Sectorials i Comissions de Treball. 
 
El Consell Plenari resta assabentat. 
 
 
Informe Regidor 
 
El Consell Plenari resta assabentat. 
 
Informe del Govern sobre l’accés segur a les escoles. 
 
Es retira pel Govern.  
 
 
Informe del Govern sobre la diagnosi del patrimoni del districte 
 
El Consell Plenari resta assabentat. 
 
 
En la Junta de Portaveus extraordinària celebrada en data 6 de juliol de 2016, 

s’incorpora la Mesura del Govern sobre el Pla de Barris de Besòs Maresme. 
 
El Consell Plenari resta assabentat. 
 

C) Part Decisòria/Executiva 
 
a) Propostes d’acord:  
 
1. Aprovar la proposta de bases dels Premis Sant Martí 2016, i autoritzar la 

seva convocatòria per enguany. 
 

S’aprova amb el vot favorable de tots els grups i l’abstenció del GMDCUP. 
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2. Informar favorablement el procediment d’aprovació del Projecte de 
centralització de les competències en matèria d’expropiacions urbanístiques 
transferides als consells municipals del Districtes per la Transferència núm. 
19, aprovada per acord de la Comissió de Govern del dia 29 de març de 
1996, i de les gestionades per Foment de Ciutat, SA, per acord de la 
Comissió de Govern del dia 6 de novembre de 2002. 

 
S’aprova amb el vot favorable del GMDBComú, GMDPSC i GMDC’S, i el vot en 

contra de la resta de grups. 
 
3. Informar favorablement la Modificació puntual de la Modificació del Pla 

general metropolità per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic de 
Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 
S’aprova amb el vot favorable del GMDBComú, GMDPSC, GMDERC i GMDCUP, 

el vot en contra del GMDPP i GMDCIU, i l’abstenció del GMDC’S. 
 
4. Informar favorablement la Modificació del Pla general metropolità per a la 

incorporació al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als carrers 
Alts Forns, 84-86, Via Augusta 405-407, carretera de Sant Cugat 2X, Av. 
Mare de Déu de Montserrat 5-11, Av. Cardenal Vidal i Barraquer 37-43, 
Ciutat de Granada 95-97, i Veneçuela 96-106, d’iniciativa municipal. 

 
S’aprova amb el vot favorable de tots els grups i l’abstenció del GMDPP. 

 
b) Proposicions: no hi ha cap proposició. 
 

D) PART D’IMPULS I CONTROL. 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 

Presentada pel GMDCIU: 
 
Instar al Govern Municipal perquè reformi el tram de la Rambla Prim, situat 

entre el Carrer Santander i el Carrer de Jaume Brossa, allargant el passeig fins a la 
fi de la rambla i integrant així al barri aquest espai que des de fa anys es considera 
aliè. 

 
S’aprova amb el vot en contra de GMBComú-E i GMDPSC,i el vot a favor de la 

resta de grups municipals, el següent text transaccionat: 
 
Instar al Govern Municipal perquè reformi el tram de la Rambla Prim, situat 

entre el Carrer Santander i el Carrer de Jaume Brossa, allargant el passeig fins a la 
fi de la rambla i integrant així al barri aquest espai que des de fa anys es considera 
aliè, i al mateix temps iniciar un procés de rehabilitació i millora dels carrers de la 
Verneda Alta.  

 
Presentada pel GMDERC: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar el Regidor del Districte per tal que es programin i duguin a terme les 

accions i activitats necessàries, més enllà de les campanyes puntuals, per a la 
promoció del comerç de proximitat durant tot l’any, a més d’utilitzar els mitjans de 
comunicació municipals per a dur a terme aquest objectiu. 

 
S’aprova per unanimitat,  
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Presentada pel GMDC’s 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que al proper plenari es presenten el pla de mesures de salubritat davant la 

situació actual, que afecten a persones i al ecosistema del Parc de Sant Martí de 
provençals i el seu voltant, com les mesures de salubritat per a tot el Districte. 

 
S’aprova per unanimitat el següent text transaccionat: 
 
Que al proper plenari es presenten les mesures de salubritat davant la situació 

actual, que afecten a persones i al ecosistema del Parc de Sant Martí de Provençals 
i el seu voltant, com les mesures de salubritat per a tot el Districte. 

 
Presentada pel GMDPP: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que el Ayuntamiento de Barcelona incremente el número de refuerzos de 

Guardia urbana en el distrito de Sant Martí, para garantizar el cumplimento de las 
ordenanzas municipales, para evitar y garantizar en la medida de lo posible 
comportamientos incívicos o situaciones peligrosas que pueden comportar riesgos 
a los vecinos del distrito, como son los casos de circular en bicicleta de forma 
desordenada y peligrosa por las aceras. 

 
Es rebutja, amb el vot favorable del GMDPP, GMDCIU i GMDC’S, i el vot en 

contra de la resta de grups municipals. 
 
Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Que el govern comenci el projecte provisional d’unió de la Rambla Prim del 

districte de Sant Martí amb el districte de Sant Andreu, per tal de millorar la 
comunicació dels barris més aïllats fins que s’acabin les obres de l’estació de la 
Sagrera. 

 
S’aprova amb el vot en contra del GMDBComú i GMDPSC, l’abstenció del GMDPP 

i el vot favorable de la resta de grups. 
 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional: no hi ha assumptes a 
tractar. 

 
c) Precs 

 
Presentat pel GMDCIU 
 
Que el Districte de Sant Martí impulsi, d’acord amb els veïns afectats, l’adopció 

de mesures a la Plaça de les Sufragistes Catalanes (espai que es situa entre els 
carrers Fluvià, Provençals i Pallars) per a la seva pacificació d’usos i garantir així el 
respecte al descans dels veïns. 

 
No s’accepta el prec. 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del districte de Sant Martí ampliï la campanya institucional 

“Barcelona antimasclista” per fer-la arribar a les festes majors del districte, 
incorporant-hi la lluita contra la LGTBIfòbia. 
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S’accepta el prec. 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del districte de Sant Martí dugui a terme les actuacions suficients 

i necessàries per a reparar el paviment de la plaça d’Espronceda (entre Gran Via, 
Espronceda i carrer Perú) així com el manteniment i neteja de les fonts per tal 
d’evitar l’alta presencia de mosquits que comporta l’aigua estancada. 

 
S’accepta el prec. 
 
Presentat pel GMDC’S 
 
Que es presenti en el termini de tres mesos el pla d'actuació del Districte en 

mesures de neteja i poda d'arbres especificant cada barri. 
 
No s’accepta el prec. 
 
 
Presentat pel GMDC’S 
 
Que es publiquin amb la major brevetat els convenis i contractes que es signin 

amb associacions i entitats. 
 
S’accepta el prec. 
 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Mejora del mantenimiento y limpieza de las alcantarillas y sumideros en el 

distrito que garantice la eliminación de los malos olores. 
 
No s’accepta el prec. 
 
Presentat pel GMDCUP 
 
Que el govern potenciï la incorporació activa d’altres agents de la ciutat, com els 

agents cívics, per tal de reduir l’impacte de la massificació turística a tot el districte 
 
S’accepta el prec. 
 

d) Preguntes 
 
Presentada pel GMDCIU 
 
Quin és el capteniment del Govern pel que fa a Ca l’Isidret, tenint en compte 

que és un equipament molt necessari pel Barri i que el govern es va comprometre 
a tenir-lo enllestit per la seva inauguració aquest proper mes de Juliol 2016? 

 
La resposta constarà en acta. 
 
 
Presentada pel GMDPPC 
 
Cuántas viviendas y edificios se han rehabilitado en este año de mandato en el 

barrio del Besòs.  
 
La resposta constarà en acta. 
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Presentada pel GMDCUP-PA 
 
Quina es la intenció del govern respecte a la nova ubicació de l’entitat Farinera 

Ateneu del Clot? 
 
La resposta constarà en acta. 
 
 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  
 
Que s’informi al Consell Plenari de l’estat de compliment de la proposició / 

declaració de grup, aprovada pel Consell de Districte de 1 de desembre del 2015, 
amb el següent contingut: 

 
Instar al Govern Municipal perquè convoqui i organitzi la celebració dels Consell 

de Barri de forma individual per cada un dels diferents barris del Districte, 
abandonant-se així la simultaneïtat i agrupació de barris que s’ha esdevingut en 
aquest inici de mandat, amb l’excepció dels barris del Clot i del Clot – Camp de 
l’Arpa, sense perdre l’opció de fer consell de barri extraordinaris de forma 
agrupada. 

 
La resposta constarà en acta. 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que s’informi al Consell Plenari de l’estat de compliment del prec acceptat en el 

Consell de Districte 4 de maig de 2016, amb el següent contingut:  
 
Que l’equip del govern municipal del districte dugui a terme les accions 

suficients i necessàries per a revertir aquesta situació, consistents en la pintura de 
les instal·lacions – en les plantes que encara no s’ha fet - del Centre Cívic Sant 
Martí i que se solucioni el problema de la manca de climatització del Centre. 

 
La resposta constarà en acta. 
 
Presentat pel GMDCUP 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup que el 

Consell Plenari del Districte va aprovar en la seva sessió del dia 2 de març de 2016 
amb el següent contingut, i es faciliti còpia per escrit de les actuacions que s’hagin 
realitzat al respecte: 

 
Que els projectes de rehabilitacions urbanístiques del districte siguin 

transversals incorporant l’eix de recuperació de memòria històrica, entesos ambdós 
aspectes com la recuperació integral del patrimoni. Recuperant-ne, no només el 
continent, sinó també la memòria històrica del que va contenir. Donant una 
especial importància a la memòria de les classes treballadores i a la memòria 
històrica de les dones i de la infància. 

 
La resposta constarà en acta. 
 

 
 
E) Declaracions institucionals:  

 
En la Junta de Portaveus extraordinària celebrada en data 6 de juliol de 2016, 

s’ha incorporat una Declaració Institucional: 
 
Sobre la declaració com a persones non grates del Ministre de l’Interior i del 

director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 



NÚM. 21 20-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4411 
 

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí, amb el recolzament del 
GMDBComú, GMDPSC, GMDCIU, GMDERC i GMDCUP, acorda:  

 
El Districte de Sant Martí declara tant l’actual ministre de l’interior del govern 

d’Espanya, el Sr. Jorge Fernández Díaz, com el Director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, el Sr. Daniel de Alfonso Laso, persones non grates. 

 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. Secretària del Consell, Rocío Benito Arranz 
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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 21 d’abril de 2016 
Expedient núm.3-033/2016 
 
INGRESSOS 
 
Partida Descripció Alta 

0703/87010/93219 Aplicació del romanent de tresoreria per despeses 
amb finançament afectat. Aport.de la Generalitat 
per FFT 

350.000,00 

   
 TOTAL 350.000,00 
   

 
DESPESES 

 
Partida Descripció Alta 

0101/22602/92522 Campanya de comunicació i promoció Turística dels 
barris de la ciutat. Aport.de la Generalitat per FFT 

300.000,00 

0601/48903/43211 Promoció de la Ciutat i posada en valor de nous 
punts d’interès i productes turístics dels Districtes i 
Barris. Projecte: Tast a la Rambla. Aport.de la 
Generalitat per FFT 

50.000,00 

 TOTAL 350.000,00 
   

 
 

 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 12 de maig de 2016 
Expedient núm.3-041/2016 
 
INGRESSOS 
 
Partida Descripció Alta 

0703/87010/93219  Aplicació del romanent de tresoreria per despeses 
amb finançament afectat. Aport.de la Generalitat 
per Fons Foment del Turisme. 

668.768,94 

   
 TOTAL 668.768,94 
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DESPESES 
 

Partida Descripció Alta 

0702/44400/43211 B.A. Eines digitals per al millor coneixement de 
l’activitat turística . FFT 
B.A.B-TRAVEL (Saló internacional de turisme de 
Catalunya). FFT 
B.A. Foment de l’emprenedoria en l’àmbit turístic. 
FFT 
B.A. Pla Estratègic de Turisme i Consell municipal 
Turisme i Ciutat. FF 

78.768,94 
52.000,00 
25.000,00 

475.000,00 
 

0702/48903/43211 Convenis amb instit. sense afany lucre. Conveni 
Càtedra de Turisme del CETT. FFT  

38.000,00 

   
 TOTAL 668.768,94 
   

 
 

 
 
TRANSFERÈNCIES 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 2 de juny de 2016 
Expedient núm. 3-053/2016 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

703 D/76731/15131 MC8(0) 
Inversions Consorci Educació 
Barcelona 315.000,00 0 

703 D/60900/15131 MC7(0) Inversions 0 315.000,00 
703 D/60900/43311 MC7(0) Inversions 0 128.000,00 
603 D/22610/43341 MC8(0) Despesa compra serveis 28.000,00 0 

603 D/22719/43341 MC8(0) 
Altres contractes de serveis 
municipals 100.000,00 0 

      
   TOTAL 443.000,00 443.000,00 
      
 

 
 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 2 de juny de 2016 
Expedient núm. 3-056/2016 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

401 D/22610/92322 MC7(0) Despeses serveis 0 13.792,20 
701 D/22703/92321 MC8(0) Treballs tècnics 13.792,20 0 

      
   TOTAL 13.792,20 13.792,20 
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 9 de juny de 2016 
Expedient núm. 3-058/2016 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

201 D/22109/92521 MC7(0) Altre material de consum 0 50.651,39 

801 D/22610/92511 MC8(0) 
Despeses serveis. Atenció al 
ciutadà 50.651,39 0 

605 D/22610/92011 MC7(0) Despeses serveis 0 2.000,00 

101 D/22109/92012 MC8(0) 
Altre material de consum. 
Seveis editorials 2.000,00 0 

605 D/41031/92612 MC7(0) Institut Mpal.Informàtica 0 17.845,96 

101 D/41030/92612 MC8(0) 

Institut 
Mpal.Informàtica.Gestió 
x.integrada infor 17.845,96 0 

801 D/22719/23261 MC7(0) 
Altres contractes serveis. 
Prom.conviv.e intercult 0 82.000,00 

608 D/22719/23261 MC8(0) 
Altres contractes serveis. 
Prom.conviv.e intercult 82.000,00 0 

604 D/48100/92011 MC7(0) Ajuts per estudis i investigació 0 11.832,96 

101 D/41030/92612 MC8(0) 

Institut 
Mpal.Informàtica.Gestió 
x.integrada infor 11.832,96 0 

101 D/22719/92011 MC7(0) Altres contractes serveis. 0 20.506,26 
701 D/22703/92321 MC8(0) Treballs tècnics 20.506,26 0 

      
   TOTAL 184.836,57 184.836,57 
      

 
 

 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 16 de juny de 2016 
Expedient núm. 3-059/2016 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

701 D/22698/43141 MC7(0) 
Pla integral i transversal de 
Comerç 0 100.075,00 

604 D/22610/43141 MC8(0) Despeses serveis 18.126,00 0 
609 D/22610/43341 MC8(0) Despeses serveis 81.949,00 0 

701 D/48903/23291 MC7(0) 
Convenis amb instit.sense 
afany lucre 0 100.000,00 

701 D/23120/23291 MC8(0) Locomoció personal no directiu 100.000,00 0 
      
   TOTAL 200.075,00 200.075,00 
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 23 de juny de 2016 
Expedient núm. 3-063/2016 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

606 D/22699/15344 MC7(0) Altres despeses diverses 0 2.902,08 
401 D/15100/13212 MC8(0) Gratificacions 2.902,08 0 
606 D/22699/15344 MC7(0) Altres despeses diverses 0 1.934,72 
401 D/15100/13212 MC8(0) Gratificacions 1.934,72 0 
606 D/22699/15344 MC7(0) Altres despeses diverses 0 14.510,40 
401 D/15100/13212 MC8(0) Gratificacions 14.510,40 0 
603 D/48999/23212 MC7(0) Subvenció gestió de serveis 0 279.380,74 
603 D/22719/23212 MC8(0) Altres contractes de serveis 279.380,74 0 

602 D/49999/29999 MC7(0) 
Ajust prorroga cap.4 àrea 
despesa 2 0 69.657,82 

602 D/21200/23231 MC8(0) Manteniment edificis 69.657,82 0 

602 D/49999/39999 MC7(0) 
Ajust prorroga cap.4 àrea 
despesa 3 0 169.633,71 

602 D/21200/33212 MC8(0) Manteniment edificis 169.633,71 0 

602 D/49999/99999 MC7(0) 
Ajust prorroga cap.4 àrea 
despesa 9 0 50.000,00 

602 D/22610/92412 MC8(0) 
Despeses serveis. Participació 
ciutadana 50.000,00 0 

606 D/49999/39999 MC7(0) 
Ajust prorroga cap.4 àrea 
despesa 3 0 18.996,88 

606 D/22610/34112 MC8(0) Despeses serveis. 18.996,88 0 

606 D/49999/49999 MC7(0) 
Ajust prorroga cap.4 àrea 
despesa 4 0 5.880,00 

606 D/22610/43341 MC8(0) Despeses serveis. 5.880,00 0 
606 D/22610/23212 MC7(0) Despeses serveis. 0 7.010,00 
606 D/48999/23232 MC8(0) Subvenció gestió de serveis 7.010,00 0 

      
   TOTAL 619.906,35 619.906,35 
      

 
 
 

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 23 de juny de 2016 
Expedient núm. 3-067/2016 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

801 D/22610/23252 MC7(0) 
Despeses serveis. Foment i 
promoció Drets Humans 0 300.000,00 

801 D/48903/23252 MC8(0) 
Convenis amb instit.sense 
afany de lucre 300.000,00 0 

701 D/22109/92011 MC7(0) Altre material de consum 0 286.000,00 
801 D/22610/92511 MC8(0) Despeses serveis. 286.000,00 0 
701 D/22610/92321 MC7(0) Despeses serveis. 0 2.200,00 

101 D/22001/92033 MC8(0) 
Premsa, revistes, llibres i 
altres públic. 2.200,00 0 
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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  
Ass. 

Descripció Altes Baixes 

601 D/22610/17221 MC7(0) 
Despeses serveis. Educació 
mediambiental 0 46.978,90 

501 D/22610/17221 MC8(0) 
Despeses serveis. Educació 
mediambiental 46.978,90 0 

      
   TOTAL 635.178,90 635.178,90 

 
 

 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 23 de juny de 2016 
Expedient núm. 3-069/2016 
 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

801 D/44300/33811 MC8(0) 
ICUB. Edeveniment de Cap 
d'Any 500.000,00 0 

703 D/60990/32011 MC7(0) Inversions CEB 0 12.300,00 
703 D/76731/32011 MC7(0) Inversions CEB 0 161.720,10 

603 D/29999/39999 MC7(0) 
Ajust prorroga cap.2 àrea 
despesa 3 0 128.000,00 

604 D/49999/39999 MC7(0) 
Ajust prorroga cap.4 àrea 
despesa 3 0 88.510,01 

201 D/49999/39999 MC7(0) 
Ajust prorroga cap.4 àrea 
despesa 3 0 109.469,89 

      
   TOTAL 500.000,00 500.000,00 
      

 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 30-06-2016, adoptà el següent acord: 
 
Aprovar la modificació de la denominació d’un òrgan de l’organigrama de la 

Gerència de Drets Socials, així com la definició i modificació de les funcions dels 
òrgans de les Gerències de Presidència i Economia; d’Empresa, Cultura i 
Innovació; de Drets Socials; de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; i 
d’Ecologia Urbana, afectats pels canvis derivats del decret d’alcaldia de 25 de maig 
de 2016; i de l’acord de la Comissió de Govern de 26 de maig de 2016 referits a la 
nova estructura executiva; tal com es detalla als annexos. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció. 
 

Annex 1. Descripció de les funcions dels òrgans de les Gerències 
 

Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació  
 
 
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal 
Nivell Associat: 30 
 
Missió:  

• Direcció superior del desenvolupament de les polítiques corporatives en els 
àmbits de la promoció de la ciutat, incloent comerç, turisme i empresa; de 
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la cultura, de la innovació i del coneixement; així com la coordinació de les 
relacions institucionals amb Estat i Generalitat. 

 
Funcions: 

• Dissenyar les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de la 
Gerència, i elevació a les Comissions del Consell Municipal per a la seva 
aprovació. 

• Impulsar la coordinació de les relacions institucionals amb la Generalitat i 
l’Estat, i la promoció de la ciutat amb relacions amb la Fira, la Fundació 
Mobile i el Consorci de la Zona Franca.  

• Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Gerència per l'acompliment 
del pla d'actuació municipal.  

• Dissenyar i executar projectes en l’àmbit d’actuació de la Gerència. 
• Impulsar les actuacions en matèria de comerç, mercats i turisme a la ciutat; 

i de la marca Barcelona. 
• Proposar als òrgans de govern municipals l’adopció d’acords en les matèries 

pròpies de les seves competències 
• Exercir la direcció superior dels instituts i empreses municipals que siguin 

adscrits a la Gerència. 
• Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les 

matèries pròpies de la seva competència. 
 

Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment 
de les seves funcions. 

 
 

 
Gerència d’Empresa i Turisme 
 
Òrgan superior immediat: Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació 
Nivell associat: 30 
 
Missió:  

• Direcció executiva dels serveis de promoció econòmica de la ciutat, així com 
de les activitats municipals en matèria de turisme. 

 
Funcions: 

• Dissenyar les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de la 
Gerència. 

• Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Gerència per l'acompliment 
dels plans d’actuació municipals. 

• Desenvolupar les línies d'actuació municipal en matèria de turisme. 
• Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les 

matèries pròpies de la seva competència. 
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment 

de les seves funcions.  
 

* * * 
 

Departament de Coordinació Institucional 
 
Òrgan superior immediat: Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació 
Nivell associat: 26 
 
Missió: 

• Impuls de la coordinació institucional amb la Generalitat, l’Estat, i amb ens 
de l’àmbit econòmic com Fira Barcelona, Fundació Mobile i el Consorci de la 
Zona Franca.  

 
Funcions: 
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• Coordinar les tasques relacionades amb la comissió bilateral Ajuntament 
Generalitat; tant en l’aspecte operatiu com més institucional 

• Coordinar les activitats vinculades amb les relacions institucionals amb 
l’Estat.  

• Coordinar la presència municipal a la Fira de Barcelona, la Fundació Mobile i 
el Consorci de la Zona Franca.  

• Donar suport a les diferents comissions i grups de treball implicats en les 
matèries pròpies del Departament. 

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

 
* * * 

 
Gerència de Presidència i Economia  
 
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal 
Nivell associat: 30 
 
Missió: 

• Direcció executiva dels serveis d’economia i hisenda municipal, de promoció 
de l’ocupació i l’activitat econòmica de la ciutat, del patrimoni municipal, del 
consum, de l’impuls i coordinació de les empreses, consorcis i ens que 
formen el sector públic municipal i serveis de suport a l’àmbit de 
presidència en les seves vessants de relacions externes i internes, incloent 
les relacions internacionals i la cooperació amb altres ciutats. 

 
Funcions: 

• Dissenyar les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de la 
Gerència, i elevació a les Comissions del Consell Municipal per a la seva 
aprovació.  

• Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Gerència per l'acompliment 
del pla d'actuació municipal.  

• Desenvolupar les línies estratègiques d'actuació municipal en matèria 
d’economia i hisenda municipal. 

• Dirigir l’auditoria tècnica i operativa de les unitats de gestió del grup 
municipal. 

• Impulsar les actuacions en matèria de promoció de l’ocupació, 
desenvolupament econòmic local i consum. 

• Impulsar i coordinar les empreses, consorcis i ens que formen el sector 
públic municipal. 

• Desenvolupar i desplegar les estratègies de gestió del patrimoni municipal. 
• Dirigir els serveis de suport a l’àmbit de presidència en les seves vessants 

de relacions externes i internes, incloent les relacions internacionals i la 
cooperació amb altres ciutats.  

• Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les 
actuacions pròpies de les seves competències 

Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment 
de les seves funcions. 

 
* * * 

 
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local  
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Presidència i Economia 
Nivell Associat: 30 
 
Missió:  

• Direcció executiva dels serveis de promoció de les polítiques laborals de la 
ciutat, així com de les activitats municipals de desenvolupament econòmic 
local. 
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Funcions: 

• Desenvolupar les línies estratègiques municipals en matèria de polítiques 
laborals, d’ocupació, formació per l’ocupació, autoocupació, emprenedoria i 
innovació socio-laboral, entre d'altres, així com totes aquelles funcions 
relacionades amb el desenvolupament local. 

• Desenvolupar les línies d'actuació municipal en matèria de promoció de 
l’activitat econòmica a nivell local, especialment les polítiques actives de 
promoció de l’economia cooperativa, social i solidària. 

• Impulsar les línies d’actuació municipal relacionades amb el consum.  
• Representar a la Gerència de Presidència i Economia i a l’Ajuntament, per 

delegació, en les actuacions pròpies de les seves competències. 
 
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment 

de les seves funcions. 
 

* * * 
 

Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran 
 
Òrgan superior immediat: Direcció d’Acció Social 
Nivell associat: 28 
 
Missió:  

• Direcció, seguiment i avaluació de les actuacions dels òrgans assignats en 
els àmbits de la promoció de la Infància, de la Joventut i de la Gent Gran, i 
llur coordinació amb altres dependències municipals. 
 

Funcions: 
• Definir i garantir la correcta execució de les estratègies de cadascuna dels 

òrgans que coordina assegurant el seu alineament amb l’estratègia de la 
Gerència.  

• Supervisar el compliment de les accions del Programa d’Actuació Municipal 
que corresponen als àmbits d’actuació de la Direcció.  

• Liderar les accions de coordinació transversal entre els òrgans adscrits a 
aquesta Direcció i les altres direccions de serveis i departaments de la 
gerència i de l'ajuntament en els àmbits de la Direcció. 

• Liderar la cooperació amb altres entitats públiques i privades en accions 
relacionats amb els àmbits de la Direcció. 

• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències. 

• Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions 
pròpies de les seves competències 

 
* * * 

 
Departament de Promoció de la Gent Gran 
 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran 
Nivell associat: 26 
 
Missió:  

• Direcció, gestió i impuls dels serveis i programes per a la promoció en 
l’àmbit de la gent gran. 

• Funcions: 
• Coordinar, desenvolupar i fer el seguiment dels plans en matèria de 

promoció de la gent gran. 
• Articular espais de col·laboració i projectes que promocionin els drets de la 

gent gran. 
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• Articular els sistemes de coordinació i treball en xarxa amb els diferents 
sistemes de serveis i agents socials implicats. 

• Impulsar els programes municipals per a la gent gran. 
• Gestionar programes o projectes innovadors municipals per a la gent gran, 

com el projecte Vincles o similars. 
• Dissenyar i  impulsar el model de suport als districtes en la promoció de 

casals i espais municipals de gent gran. 
• Gestionar campanyes i subvencions per a afavorir la promoció d’activitats 

per a la gent gran. 
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment de les 

seves funcions. 
 

* * * 
 
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI 
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència 
Nivell associat: 28 
 
Missió:  

• Direcció, seguiment i avaluació de les actuacions dels òrgans assignats en 
els àmbits de Feminismes i LGTBI, garantint sinèrgies en el seu 
funcionament conjunt i coordinant les seves relacions amb els altres òrgans 
de la Gerència i/o altres dependències municipals. 

 
Funcions: 

• Definir i garantir la correcta execució de les estratègies de cadascuna dels 
òrgans que coordina assegurant el seu alineament amb l’estratègia de la 
Gerència.  

• Supervisar el compliment de les accions del Programa d’Actuació Municipal 
que corresponen als àmbits d’actuació de la Direcció.  

• Liderar les accions de coordinació transversal entre els òrgans adscrits a 
aquesta Direcció i les altres direccions de serveis i departaments de la 
gerència i de l'ajuntament en els àmbits de la Direcció. 

• Liderar la cooperació amb altres entitats públiques i privades en accions 
relacionats amb els àmbits de la Direcció. 

• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències. 

• Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions 
pròpies de les seves competències 

 
* * * 

 
Direcció de Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni 
 
Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta d’Urbanisme 
Nivell Associat: 28 
 
Missió:  

• Direcció del serveis vinculats a la qualitat arquitectònica i urbana, al 
patrimoni arquitectònic, històric i artístic, així com a la conservació i 
manteniment dels edificis i monuments municipals. 

 
Funcions: 

• Garantir la qualitat arquitectònica del nous projectes d’edificació, tant dels 
edificis d’iniciativa privada com dels projectes públics d’equipaments i 
habitatge. Coordinar la Comissió de Qualitat. 
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• Dirigir els criteris d’actuació sobre el Patrimoni Arquitectònic, Històric i 
Artístic, tant a nivell arquitectònic com en el desenvolupament del 
Planejament i Gestió urbanístiques. 

• Dirigir i supervisar els treballs de manteniment i conservació dels edificis i 
monuments municipals. 

• Coordinar els criteris d’elaboració de les normatives municipals en les 
matèries de la seva competència. 

• Participar en les Comissions relacionades amb la protecció i difusió del 
Patrimoni arquitectònic i urbanístic. 

• Dirigir les actuacions vinculades a la col·lecció d’Art Públic de la ciutat. 
• Coordinar els criteris de disseny i requeriments dels sistemes d’informació 

en les matèries de la seva competència. 
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
• Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions 

pròpies de les seves competències. 
 

* * * 
 

Direcció de Serveis de Llicències  
 
Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta d’Urbanisme  
Nivell Associat: 28 

 
Missió:  

• Coordinació de les actuacions en matèria de llicències i protecció de la 
legalitat urbanística competència de la Gerència Adjunta d’Urbanisme. 

• Funcions: 
• Garantir la coherència dels criteris jurídics en les matèries de la seva 

competència. 
• Coordinar els criteris d’elaboració de les normatives municipals en matèria 

de llicències i disciplina urbanística. 
• Coordinar els criteris de disseny i requeriments dels sistemes d’informació 

de llicències i disciplina urbanística. 
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
• Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions 

pròpies de les seves competències. 
 

* * * 
 

Direcció de Serveis de Projectes d’Ecologia Urbana  
 
Òrgan superior immediat: Direcció de Model Urbà 
Nivell Associat: 28 
 
Missió:  

• Direcció dels projectes estratègics de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
 
Funcions: 

• Dirigir els projectes d’urbanització i d’obra estratègics pel desenvolupament 
d’ecologia urbana. 

• Dirigir les actuacions d’arquitectura i espai públics.  
• Establir criteris d’actuació a l’espai públic.  
• Garantir la coordinació dels projectes amb els altres departaments 

d’Ecologia Urbana i els Districtes. 
• Supervisar i orientar els projectes d’urbanització d’espais públics promoguts 

per altres administracions o per la iniciativa privada. 
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
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• Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions 
pròpies de les seves competències. 

 
 

Annex 2. Modificació d’òrgans i adscripcions  
 

Adscriure la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran a la Direcció 
d’Acció Social de la Gerència de Drets Socials. 

 
Definir les funcions de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació i de la 

Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, tal com es detallen a 
l’annex 1. 

 
Definir les funcions de la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran, i 

de la Direcció de Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni, tal com es detallen a 
l’annex 1. 

 
Definir les funcions del Departament de Coordinació Institucional, tal com es 

detallen a l’annex 1. 
 
Modificar les funcions de la Gerència de Presidència i Economia i de la Gerència 

d’Empresa i Turisme tal com es detallen a l’annex 1. 
 
Modificar les funcions de la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI, de la 

Direcció de Serveis de Llicències, i de la Direcció de Serveis de Projectes d’Ecologia 
Urbana tal com es detallen a l’annex 1. 

 
Modificar la denominació del Departament de Gent Gran adscrit a la Direcció de 

Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran, per la de Departament de Promoció de la 
Gent Gran; i definir les seves funcions, tal com es detallen a l’annex 1. 
 

 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 30-06-2016, adoptà el següent acord: 
 
Aprovar els canvis d’adscripció i les modificacions de les funcions d’òrgans en 

l’organigrama de la Gerència de Presidència i Economia, i en el de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització; tal com es detalla als annexos. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció. 
 
 

Annex 1. Descripció de les funcions dels òrgans de les Gerències 
 

Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals  
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Recursos Humans i Organització 
Nivell associat: 28 

 
Missió:  

• Direcció dels processos de gestió administrativa de personal. Disseny i 
coordinació de la política de relacions laborals i la negociació col·lectiva. 

 
Funcions:  

• Coordinar la política de relacions laborals de l’Ajuntament, participar en les 
negociacions i participar en la resolució dels conflictes que es puguin produir 
amb el personal de l’Ajuntament. 
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• Coordinar l’atenció a les gerències municipals en les seves necessitats de 
personal. 

• Dissenyar i impulsar les polítiques que s’hagin de dur a terme en matèria de 
salut laboral i prevenció de riscos laborals i supervisar la seva execució. 

• Coordinar els diferents processos d’eleccions sindicals. 
• Impulsar i gestionar el pla d’igualtat municipal.  
• Mantenir les relacions ordinàries i representar l’Ajuntament en els òrgans de 

relacions laborals i seguretat i salut laboral. 
• Assessorar les diferents unitats de l’Ajuntament en matèria de recursos 

humans i relacions laborals. 
• Proposar l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves 

competències. 
• Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies 

de les seves competències. 
 

* * * 
 

Direcció de Finançament 
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Presidència i Economia 
Nivell associat: 30 
 
Missió: 

• Execució i coordinació de la gestió financera i control econòmic-financer de 
l'Ajuntament de Barcelona i dels organismes públics, empreses municipals, 
consorcis, fundacions i associacions amb personalitat jurídica participades 
per l’Ajuntament. 

Funcions: 
• Gestionar el deute municipal u preparar el pla financer consolidat amb 

escenaris plurianuals. 
• Negociar amb les entitats financeres i inversores nacionals i estrangeres els 

convenis de tresoreria, de finançament, de cobertures de risc financer i de 
serveis bancaris.  

• Gestionar administrativament els crèdits, emprèstits i emissions de deute 
públic.  

• Preparar la informació financera escaient per als mercats financers, pel 
ministeri competent, o l'autoritat que autoritzi les emissions públiques de 
deute o l'endeutament en els mercats internacionals, i per les autoritats que 
tutelen l'endeutament municipal i el compliment de la llei d'estabilitat 
pressupostària. 

• Assegurar l’anàlisi del nivells d'eficàcia i eficiència de les unitats de gestió 
del grup municipal a través d'un pla d'auditoria anual. 

• Conciliar els comptes centralitzats de l'Ajuntament amb els comptes 
bancaris i realitzar la comptabilitat del llibre de caixa. 

• Coordinar les tresoreries de l'Ajuntament de Barcelona, dels organismes 
públics i les societats municipals, amb la missió de reduir els saldos ociosos 
de caixa. 

• Coordinar les revisions de la qualificació creditícia del deute municipal. 
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 

matèries pròpies de la seva competència. 
 
 

Annex 2. Modificació d’òrgans i adscripcions  
 

Adscriure el Departament d’Igualtat de la Direcció de Serveis de 
Desenvolupament i Atenció al Personal, a la Direcció de Serveis de Gestió i 
Relacions Laborals. 

 



4424 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 21 20-7-2016 
 

Modificar les funcions de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals tal 
com es detallen a l’annex 1. 

 
Adscriure la Direcció de Serveis d’Auditoria Interna de la Gerència de Presidència 

i Economia, a la Direcció de Finançament. 
 
Modificar les funcions de la Direcció de Finançament tal com es detallen a 

l’annex 1. 
 

 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 07-07-2016, adoptà el següent acord: 
 
Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Presidència i 

Economia en l’àmbit de la justícia global, la cooperació i les relacions internacionals 
assignant les adscripcions, denominacions i funcions als òrgans afectats, tal i com 
es detalla als annexos. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció. 
 

Annex 1. Descripció de les funcions dels òrgans de les Gerències 
 

Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional 
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Presidència i Economia 
Nivell Associat: 28 
 
Missió:  

• Definició, planificació i coordinació de les polítiques d'acció exterior i justícia 
global de l'Ajuntament.  
 

Funcions: 
• Dirigir les relacions i actuacions de l'Ajuntament de Barcelona amb els 

organismes i institucions internacionals amb impacte a la ciutat. 
• Donar suport i coordinar als diferents departaments de l'Ajuntament en 

termes internacionals. 
• Impulsar l'activitat internacional de l'Alcaldia, Tinències i Regidories.  
• Dur a terme les actuacions en matèria de cooperació internacional al 

desenvolupament i ajut humanitari promogudes per l'Ajuntament. 
• Gestionar els recursos que l'Ajuntament destinats a la cooperació 

internacional i a la solidaritat. 
• Avaluar el compliment dels objectius marcats pel pla director vigent. 
• Donar suport i coordinar les diferents àrees de l'Ajuntament per tal de 

garantir la seva participació en els projectes de cooperació internacional que 
els siguin propis. 

• Concertar esforços i procurar acords amb altres entitats públiques o 
privades per tal de fer més eficaces les accions de cooperació internacional i 
aconseguir finançament. 

• Proposar línies d'actuació en l'àmbit de solidaritat i cooperació, que 
impliquin iniciatives i projectes d’informació i sensibilització ciutadana a 
l’entorn de la cooperació i als problemes relatius a les relacions nord-sud, la 
promoció de la pau i els drets humans. 

• Elaborar documents i informes adreçats tant als diferents òrgans polítics 
municipals com a mitjans de comunicació, organismes de participació i 
d'altres. 

• Participar en plataformes de solidaritat d'àmbit local, estatal o internacional, 
en representació de l'Ajuntament. 
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• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències. 

• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 
matèries pròpies de la seva competència.  

 
* * * 

 
Direcció de Serveis de Diplomàcia de Ciutats–Secretaria General de 
Metròpolis.  
 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Justícia Global Cooperació 
Internacional 
Nivell associat: 28 
 
Missió:  

• Representar i facilitar les relacions institucionals de l'Ajuntament de 
Barcelona amb altres ciutats, xarxes de ciutats i altres administracions; així 
com pilotar  l’associació Metròpolis per tal de incentivar la creació de 
projectes entre els governs metropolitans i els seus col·laboradors. 

 
Funcions: 

• Mantenir i aprofundir en les relacions bilaterals que manté la Ciutat. 
• Representar, impulsar, executar i coordinar les relacions amb les ciutats i 

ens locals i regionals europeus i internacionals. 
• Impulsar i fer el seguiment de la participació de l'Ajuntament de Barcelona 

a les organitzacions internacionals de ciutats on participa. 
• Fer el seguiment de les relacions amb el cos diplomàtic acreditat a Espanya 

i Catalunya i amb les representacions d'Espanya a l'exterior. 
• Garantir el lideratge en el desenvolupament dels plans estratègics, triennals 

i aprovats per l’Assemblea General de Metròpolis, així com proveir de 
serveis al seus òrgans de govern.   

• Organitzar les activitats de l’associació, incloent les reunions estatutàries i 
trobades del Consell d’Administració i de l’Assemblea General, així com la 
preparació dels informes financers i legals i el pressupost que s’han 
d’aprovar.  

• Responsabilitzar-se de la correcta administració de l’associació i l’execució 
del pla estratègic, i coordinar els treballs de les comissions i promoure 
l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre els membres. 

• Establir i mantenir relacions efectives entre els membre i els secretariats 
regionals, tant a nivell tècnic com polític, amb altres associacions de 
governs locals i regionals; així com altres socis externs. 

• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències. 

• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 
matèries pròpies de la seva competència. 

 
* * * 

 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Justícia Global Cooperació 
Internacional 
Nivell associat: 28 
 
Missió: 

• Execució de les polítiques internacionals de l'Ajuntament de Barcelona 
 
Funcions: 

• Preparar els programes de les delegacions estrangeres que visiten 
Barcelona. 
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• Donar suport a l'activitat internacional de l'Alcaldessa. 
• Assistir a les relacions de la Ciutat de Barcelona amb la societat civil 

internacional i els seus fòrums europeus i internacionals. 
• Donar suport al seguiment dels organismes finançats per l'Ajuntament. 
• Organitzar jornades, seminaris i congressos internacionals. 
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 

matèries pròpies de la seva competència. 
 
 

Annex 2. . Modificació d’òrgans i adscripcions  
 

Adscriure la Secretaria General de Metròpolis a la Direcció de Justícia Global i 
Cooperació Internacional. 

 
Adscriure la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals a la Direcció de 

Justícia Global i Cooperació Internacional, i modificar-li les funcions tal com es 
detallen a l'annex 1. 

 
Modificar la denominació de la Secretaria General de Metròpolis per la de 

Direcció de Serveis de Diplomàcia de Ciutats - Secretaria General de Metròpolis; i 
modificar-li les funcions tal com es detallen a l'annex 1. 

 
Modificar les funcions de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 

tal com es detallen a l'annex 1. 
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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. Atès que l’Ajuntament de Barcelona ha estat sempre capdavanter en el 

procés de tecnificació i ús intensiu dels mitjans electrònics i informàtics en el 
funcionament de les administracions públiques. 

 
Atès que Barcelona és i ha de ser un referent en la utilització dels mitjans 

electrònics en els procediments de l’ administració, sent capdavantera en l’impuls 
de l’administració electrònica 

 
Atès que el compliment amb el marc regulatori obliga a l’Ajuntament de 

Barcelona a avançar en la digitalització del procés administratiu, i implica una 
profunda transformació de l’organització i de les formes d’actuació de 
l’administració municipal. 

 
Atès que principis com el de simplificació, transparència, automatització, 

participació, etc. han d’informar l’actuació administrativa en tot aquest procés per 
a la construcció d’un nou model de relació amb els ciutadans. 

 
Atès que la transformació digital suposa un repte per les administracions 

públiques i que per respondre és necessària la coordinació d’esforços entre les 
diferents àrees de l’Ajuntament i en un Pla de Transformació Digital del mandat en 
el que s’incloguin tant iniciatives sectorials com transversals. 

 
Atès que existeix en l’Ajuntament la Comissió de l’Administració Electrònica de 

Barcelona (CAEB), que aquesta comissió ha complert els seus objectius, i que les 
seves funcions per aquest mandat haurien de evolucionar cap a les de impulsar la 
transformació digital de l’Ajuntament, és per això que, en ús de les atribucions que 
em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 

 
Diposo: 
 
Primer. Constituir la Comissió de Transformació Digital de l’Ajuntament de 

Barcelona (CTDB), que substituirà l’antiga Comissió d’Administració Electrònica 
 
Segon. Designar membres de l’esmentada Comissió les persones següents: 
 
President 
 
- Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
 
Vicepresidenta 
 
- Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
 
Membres: 
 
- Sra. Francesca Bria, Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital 
- Sr. Jordi Martí Grau, Gerent Municipal 
- Sr. Joan A. Llinares Gómez, Gerent de Recursos 
- Sr. Jordi Ayala Roqueta, Gerent de Presidència i Economia 
- Sr. Ricardo Fernández Ontiveros, Gerent de Drets Socials 
- Sr. Fernando Pindado Sánchez, Gerent de Drets de ciutadania, Participació i 

Transparència 
- Sr. Jordi Campillo Gàmez, Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
- Sr. Jordi Samsó Huerta, Gerent de Seguretat i Prevenció 
- Sr. Joan Cambronero Fernández, Gerent de Districte de les Corts en 

representació de tots els districtes 
- Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari General de l’Ajuntament 
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- Sr. Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General de l’Ajuntament 
- Sr. Francisco Rodríguez Jiménez, Gerent de l’IMI 
- Sra. Joana Serra Bosch, Directora d’Estratègia i Nous Projectes 
 
Tercer. Assignar-li les funcions següents: 
 
- Analitzar i valorar les diferents propostes d’iniciatives de transformació que 

presentin les diferents àrees de l’Ajuntament  
- Prioritzar les iniciatives com a pas previ a la seva inclusió en el Pla de 

Transformació Digital de l’ Ajuntament de Barcelona (PTDA) 
- Aprovar el PTDA de mandat i les conseqüents actualitzacions semestrals del 

mateix  
- Assignar els recursos econòmics, humans i materials necessaris per portar a 

terme el PTDA. 
- Analitzar la situació i evolució dels projectes inclosos en el PTDA durant la seva 

execució. 
- Definir estratègies de digitalització i fer propostes d’actuació als òrgans de 

govern municipal  
- Valorar, analitzar i seguir les normes legals amb impacte a la digitalització dels 

processos administratius de l’ Ajuntament. 
- Constituir un lloc de debat, discussió i proposta entre els diferents àmbits i 

sectors municipals. 
La Comissió es configura com un instrument de coordinació transversal, amb 

facultats d’informe a petició dels òrgans directius, sense facultats resolutives i 
vinculada als òrgans de govern de l’administració municipal executiva. 

 
Quart. Constituir el Comitè Tècnic de la Comissió, sota la direcció del Gerent de 

l’IMI, que podrà constituir equips de treball entre membres de la comissió i 
aquelles persones que , sense ser membres de la mateixa, puguin aportar opinió i 
proposta sobre els punts de l’ordre del dia. Igualment podrà convidar a participar a 
persones alienes a l’administració municipal, que pels seus coneixements i 
trajectòria professional puguin aportar opinió als projectes que tracta la Comissió. 

 
Barcelona,1 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1937/2016) 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament 
de Barcelona, 

 
Disposo: 
 
Primer. Modificar l’article II del Reglament Intern del Consell Assessor de Salut 

Laboral de Barcelona pel que fa a la seva composició i que passa a tenir el redactat 
següent: 

 
El Consell Assessor de Salut Laboral està composat per un/una President/a, 16 

vocals i un/una secretari/a tots ells amb la representació que figura al Reglament 
Intern del Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona i seran nomenats per 
decret d’Alcaldia. 

 
Segon. Nomenar el Sr. Albert Recio Andreu, Doctor en Economia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, membre del Consell Assessor de Salut Laboral. 
 
Donar compte de la present resolució, per a la seva ratificació, al Plenari del 

Consell Municipal. 
 
Barcelona, 6 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2015/2016) 
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Decret. Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona, 
 
Disposo: 
 
Facultar la regidora Ima. Sra. Laura Pérez Castaño per tal que, durant l’absència 

de la Ima Sra. Gala Pin Ferrando, regidora de districte de Ciutat Vella, que tindrà 
lloc des del dia 2 de juliol fins al dia 16 de juliol del 2016, ambdós inclosos, pugui 
exercir les facultats delegades i/o desconcentrades relatives a la incoació, 
instrucció i resolució d’expedients sancionadors. Així mateix, facultar-la per a 
l’exercici de qualsevol altra competència delegada i/o desconcentrada a favor de la 
regidora del districte de Ciutat Vella. 

 
Barcelona, 1 de juliol de 2016, L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2017/2016) 
 

* * * 
 
Decret. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, té 

una incidència directa en la vessant tecnològica municipal així com un gran 
impacte en els seus sistemes d’informació i processos d’actuació administrativa. 

 
El Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament de Barcelona preveu els òrgans 

de seguiment adients pel seu lideratge, un dels quals és el Comitè per la 
implantació del procediment administratiu comú. 

 
En conseqüència i, en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 

l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic 
Municipal, 

 
Disposo: 
 
Primer. Crear el Comitè d’Implantació de la Llei de procediment administratiu 

comú, IPAC, amb l’objectiu d’impulsar i establir els criteris de la implantació del 
procediment administratiu comú a l’Ajuntament de Barcelona.  

 
Segon. Designar membres de l’esmentada Comissió les persones següents: 
 
President:  
Secretari General  
 
Membres fixes: 
Director de Serveis de Secretaria General 
Director d’Atenció Ciutadana 
Director de Serveis Jurídics 
Arxiver en cap 
Director de Serveis Generals  
Director d’Organització i Planificació,  
Directora d'Estratègia i Nous Projectes, IMI 
Director de Processos i Millora de la Gestió, IMI 
 
Secretaria Tècnica: 
Lletrada de la Direcció de Serveis de Secretaria General 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2018/2016) 

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

 
Disposo: 
 
Delegar la presidència del Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó per la 

sessió plenària d’avui dia 6 de juliol de 2016, per absència del president del 
districte, l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, a favor del regidor adscrit del GMERC-
AM l’Im. Sr. Jordi Coronas Martorell, de conformitat amb allò establert a l’article 14 
de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, aprovades per acord 
del Consell Municipal de 28 de setembre de 2001, modificades mitjançant sengles 
acords de 23 d’agost de 2007 i 13 de juny de 2008 i de conformitat amb l’article 
12 del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte d’Horta-
Guinardó, aprovat pel Consell del Districte d’Horta-Guinardó, en sessió plenària 
celebrada en data 10 de desembre de 2001 i ratificat pel Plenari del Consell 
Municipal el 26 d’abril de 2002. 

 
Barcelona, 6 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2019/2016) 
 

* * * 
 
Decret. Per tal de garantir la continuïtat municipal durant el període d’estiu, 

vistes les competències i funcions transferides als Districtes, i atenent al decret de 
delegació d’atribucions a favor dels respectius regidors i regidores, en ús de les 
atribucions que em confereix l’article 13 de la carta Municipal de Barcelona i 
l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Barcelona,  

 
Disposo: 
 
Facultar els/les regidors/res que es relacionen en annex adjunt, i en els termes 

que hi consten, per tal que en el supòsit d’absència del regidor/ra de districte 
corresponent, puguin exercir les facultats delegades i/o desconcentrades relatives 
a la incoació, instrucció i resolució d’expedients sancionadors. Així mateix, facultar-
los per a l’exercici de qualsevol altra competència delegada i/o desconcentrada a 
favor dels/de les regidors/es de districte 

 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2020/2016) 
 
 
ANNEX 
 
Període de l’1 al 10 d’agost  
 
Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del districte de Ciutat Vella, cobrirà els 

districtes vacants.  
 
Període de l’11 al 19 d´agost 
 
Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del districte de Gràcia, cobrirà els districtes 

vacants. 
 
Període del 20 al 25 d’agost 
 
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora del districte de Sants-Montjuïc cobrirà 

els districtes vacants. 
 
 
 



NÚM. 21 20-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4431 
 

Període del 26 al 31 d’agost 
 
Im. Sr. Agustí Colom Cabau, regidor del districte de Les Corts, cobrirà els 

districtes vacants. 
 

* * * 
 

Decret. Barcelona ha estat escenari central d’alguns dels esdeveniments i de les 
lluites socials més importants de la història contemporània no només de 
Catalunya, sinó també de l’Estat espanyol i d’Europa. El moviment obrer o 
l’antifeixisme i la radicalitat democràtica popular han viscut a la ciutat alguns dels 
seus moments clau. És prioritat de la Corporació Municipal recuperar, mantenir i 
difondre els fenòmens memorials contemporanis, des de les institucions però de la 
mà de la societat civil. 

 
L’Ajuntament de Barcelona entén la política de memòria com un dret civil dels 

ciutadans a construir la imatge del passat, la seva identitat, i l’Ajuntament ha de 
protegir i estimular l’exercici d’aquest dret establint i implementant una política 
garantista, relativa no tan sols al passat de república, guerra i dictadura que, de 
manera col·loquial, s’apleguen sota la denominació de «memòria històrica», sinó 
extensible al conjunt de moviments que, sense límit cronològic, constitueixen la 
memòria democràtica i constitueixen el patrimoni ètic de la ciutadania en el seu 
esforç per obtenir cotes més grans de democràcia i d’igualtat  

 
Sota la direcció del Comissionat de Programes de Memòria, com a eix 

vertebrador, i amb la implicació dels equipaments municipals es despleguen tot un 
conjunt de polítiques públiques de la memòria a la ciutat, tot potenciant la 
participació ciutadana organitzada (entitats de recerca local, memorialistes...) amb 
l’objectiu de generar un recerca i reflexió crítica sobre la memòria democràtica. 

 
En aquest marc, cal un laboratori de recerca, idees i experiències sobre els 

processos socials en els quals es formen, representen i transmeten les imatges del 
passat i les polítiques que les gestionen, amb l’objectiu de proposar continguts i 
formats de presentació adequats i eficients, i garantir la permanent avaluació de la 
institució per sí mateixa, la seva acció i programa. 

 
Per aquests motius, en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona, 
 
Disposo, 
 
Primer. Crear l’Institut dels Passats Presents, com a òrgan consultiu i 

d’assessorament, d’abast disciplinar transversal, amb el propòsit de combinar 
estudi, recerca i anàlisi de models, sent una de les finalitats primordials observar la 
producció nacional i internacional, reflexionar-hi i treballar per generar noves 
iniciatives culturals i, sobretot, nous formats aptes i eficients per a la programació 
del Comissionat de Programes de Memòria i els seus instruments, en particular El 
Born Centre de Cultura i Memòria.  

 
Segon. Designar membres de l’esmentat òrgan les persones següents: 
 
- El/la comissionat/da dels Programes de Memòria, que el presidirà. 
- La persona que ocupi la Direcció d’Història i Memòria 
- La persona responsable de Recerca d’El Born Centre de Cultura i Memòria 
Nou persones del camp de la cultura, el patrimoni, la recerca i les humanitats, 

d’àmbit nacional i internacional, proposades pel Comissionat i designades per 
decret d’Alcaldia. 

- Un representant per a cada grup de recerca que es constitueixi, fins a un 
màxim de set. 
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Tercer. Assignar-li les funcions següents: 
 
- Proposar la programació del Born i del Comissionat i analitzar la implantació 

del coneixement i ús del passat a la ciutat, les eines, formats i procediments. 
 
- Analitzar la informació d’experiències i idees que permetin conèixer els canvis  

i les macro tendències culturals memorials, per tal de crear dinàmiques que 
afavoreixin la recerca, la innovació i l’intercanvi amb els grups i col·lectius 
interessats, establerts o emergents, i donar assessorament al Comissionat de 
Programes de Memòria i els seus instruments, per tal d’ajudar a transformar els 
projectes i resultats dels grups i col·lectius interessats en programació efectiva, és 
a dir, en accions. 

 
- Actuar de laboratori de recerca, idees i experiències per valorar i seleccionar la 

producció intel·lectual memorial internacional, analitzar la programació dels 
equipaments memorials i les entitats i associacions memorials en la seva activitat, 
i proposar els projectes i productes destacats. Així mateix, establir les relacions 
internacionals que es considerin convenients i actuar d’assessor en aquest àmbit. 

 
Quart. L’Institut podrà crear grups de treball adreçats a l’estudi, debat i 

proposta d’aspectes concrets relacionats amb les seves funcions. El President, a 
proposta dels membres de l’Institut, designarà les persones membres dels grups. 

 
Cinquè. L’Institut dels Passats Pressents es configura com un òrgan col·legiat 

amb funcions consultives i d’assessorament, i resta sotmès al règim jurídic en 
matèria d’òrgans col·legiats establert a la llei 30/1992, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, a la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i normativa concordant. 

 
Sisè. Les sessions de l’Institut tindran una periodicitat trimestral, amb 

independència de la convocatòria extraordinària de sessions que es pugui dur a 
terme. 

 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2024/2016) 
 

* * * 
 

Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 2 de l’Ordre de la Generalitat 
de Catalunya de 30 de maig de 2016, i fent ús de les atribucions que em confereix 
l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 

 
Disposo, 
 
Fixar, com a festes locals a celebrar durant l’any 2017 en el terme municipal de 

Barcelona, els dies 5 de juny i 25 de setembre. 
 
Barcelona, 15 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2173/2016) 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i l'article 22 del Reglament Orgànic de l'Ajuntament 
de Barcelona,  

 
Disposo, 
 
Delegar en el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí i Grau, totes les facultats i 

atribucions assignades al Gerent de Recursos, Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, en 



NÚM. 21 20-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4433 
 

mèrits dels decrets de delegació de funcions al seu favor vigents a la data de la 
signatura del present decret, per tal que el substitueixi durant la seva absència en 
el període comprès entre el 23 i el 31 de juliol de 2016. 

 
Barcelona, 15 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2174/2016) 
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CARTIPÀS 

Decret. Antecedents: 
 
Primer. Vista la creació de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 

Local adscrita a la Gerència de Presidència i Economia. 
Segon. Vist que la Comissió de Govern, en la sessió del dia 23 de juny de 2016,  

ha declarat 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. 

Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional de la persona proposada 
per aquest nomenament s’adequa a allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta 
Municipal. 

Quart. Atès que la senyora Sara Berbel Sánchez té un contracte laboral de 
Directora General de Barcelona Activa SAU SPM. 

Cinquè. El Gerent Municipal, sol·licita nomenar sense retribucions, la senyora 
Sara Berbel Sánchez com a gerent de la Gerència de Política Econòmica i 
Desenvolupament Local, subgrup de classificació A1, desenvolupades 
simultàniament amb les funcions de Directora General de Barcelona Activa SAU 
SPM, amb efectes 23 de juny de 2016. 

 
Fonaments jurídics: 
Primer. L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura organitzativa 
municipal,  permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en consideració a les 
característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la condició de funcionari. 
En aquest cas, els nomenaments s’han de fer motivadament i d’acord amb criteris 
de competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió 
pública o privada. 

Segon. L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta estableix que correspon a l’alcalde 
o alcaldessa, el nomenament de personal municipal. 

Tercer. L'article 85 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de règim local, 
estipula que el titular del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms 
locals i de les entitats públiques empresarials locals serà un funcionari de carrera o 
laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat, titulats 
superiors en ambdós casos i amb més de cinc anys d'exercici professional en el 
segon, resolc, 

 
De conformitat amb els articles 52.1.d) i 13.1.h) de la Carta Municipal de 

Barcelona i amb el que disposa l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril de 
Bases de règim local. 

 
Nomenar la senyora Sara BERBEL SANCHEZ, personal d’alta direcció, en el 

càrrec de gerent de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, 
que seran desenvolupades sense percebre cap retribució econòmica i exercides 
simultàniament amb les pròpies del lloc de treball de Directora General de 
Barcelona Activa SAU SPM, amb efectes 23 de juny de 2016. Mentre no es 
desenvolupi la regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la Carta 
Municipal de Barcelona, pel que fa al cessament regeixen les mateixes 
determinacions que el personal eventual de confiança. 

Assignar-li el lloc de treball gerència subgrup de classificació A1, amb 
complement de destinació de nivell  30 i el règim de plena dedicació. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref.1998/2016) 
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Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals aprovada per la Comissió de Govern de data 26 de maig de 2016, que 
contempla els llocs d’alta direcció que poden ser proveïts per titulars que no 
tinguin la condició de funcionari. 

Segon. Vist que la formació i trajectòria professional de la persona proposada 
per aquest nomenament s’adequa a allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta 
Municipal. 

 
Fonaments jurídics: 
 
Primer. L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura organitzativa 
municipal, permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en consideració a les 
característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la condició de funcionari. 
En aquest cas, els nomenaments s’han de fer motivadament i d’acord amb criteris 
de competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió 
pública o privada. 

 
Segon. L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta estableix que correspon a l’alcalde 

o alcaldessa, el nomenament de personal municipal. 
 
Tercer. L'article 85 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de règim local, 

estipula que el titular del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms 
locals i de les entitats públiques empresarials locals serà un funcionari de carrera o 
laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat, titulats 
superiors en ambdós casos i amb més de cinc anys d'exercici professional en el 
segon. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb els articles 52.1.d) i 13.1.h) de la Carta Municipal de 

Barcelona i amb el que disposa l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril de 
Bases de règim local. 

 
Nomenar el senyor Valentin OVIEDO CORNEJO, personal d’alta direcció, en el 

càrrec de gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, amb efectes del 20 de juliol 
de 2016. Mentre no es desenvolupi la regulació del personal d’alta direcció de 
l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona, pel que fa al cessament 
regeixen les mateixes determinacions que el personal eventual de confiança. 

 
Assignar-li el lloc de treball gerència subgrup de classificació A1, amb 

complement de destinació de nivell 30 i el règim de plena dedicació. 
 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 15 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2168/2016) 

* * * 
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Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
Primer. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona estableix que forma part del personal de l’Ajuntament el 
personal eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament 
especial. 

 
Segon. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del 

personal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte 
al Consell Municipal. 

Tercer. L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text 
Refós de la l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del 
personal eventual serà lliure. 

 
Quart. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
Cinquè. Vist l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 

Local que estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes i la disposició final 19a de la Llei 48/2015 
de 29 d’octubre, el plenari del Consell Municipal va aprovar que la plantilla del 
personal eventual per l’any 2016 era de 112 places. 

 
Sisè. L’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació. 

 
Setè. Atès que en aquests moments hi ha places vacants a la plantilla màxima 

de personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Resolc, 
 
Nomenar personal eventual el senyor Julian Sergio SESE HERNANDO en el lloc 

de treball de Cap Departament 1, codi 40.10.PO.10, de la Família Serveis de 
Suport Polític, amb nivell de destinació 26, adscrit a la Direcció d’Alcaldia, amb 
efectes del dia 1 de juliol de 2016, amb el règim de plena dedicació. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 15 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2169/2016) 
 

* * * 
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Decret. L'alcaldessa, de conformitat amb l'article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona, i amb el que es disposa a l'article 12.3 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refòs de l’Estaut Bàsic de l’Empleat Públic, i 
l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de catalunya, 

 
Resol, 
 
Deixar sense efectes amb data 9 de juny de 2016 l'assignació de les funcions de 

Gerent de la Fundació Mies Van der Rohe, al Gerent de la Gerència d’Ecologia 
Urbana, Sr Jordi CAMPILLO GÀMEZ. 

 
Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 

sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1999/2016) 

* * * 

 
Decret. L'alcaldessa, de conformitat amb l'article 52.1.d) i 13.1.h) de la Carta 

Municipal de Barcelona, i amb el que es disposa l'article 85 bis de la llei 7/1985 de 
2 d'abril de Bases de règim local. 

 
Resol, 
 
Ratificar el contracte d'alta direcció de la senyora Anna Alexandra RAMOS SANZ 

com a Gerent de la Fundació Mies Van der Rohe, amb efectes 10 de juny de 2016. 
 
Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 

sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2014/2016) 

 
* * * 

 
Decret. D’acord amb el que determina l’article 13 dels estatuts socials de 

l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), i en 
ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, 

 
Disposo, 
 
Designar el Sr. Davide Malmusi membre del Consell d'Administració de l'Institut 

de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) en substitució 
de la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví. 

 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2016/2016) 

* * * 

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que determinen els articles 8 i 9 
dels Estatuts del Consorci del Mercat de les Flors, 
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Disposo, 
 
Primer. Delegar en l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado la presidència del Consell 

General del Consorci del Mercat de les Flors, en substitució de l'Im. Sr. Jaume 
Asens i Llodrà. 

 
Segon. Designar l'Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà vocal del Consell General de 

l'esmentat Consorci en substitució de la Sra. Isabel Balliu Badia. 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2021/2016) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona, i d’acord amb l’establert a l’article 8 dels Estatuts de 
Parcs i Jardins de Barelona, Institut Municipal, 

 
Disposo, 
 
Designar el Sr. Ignacio Javier Moratinos Salor membre del Consell 

d'Administració de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal en representació 
de les organitzacions sindicals i en substitució de la Sra. Silvia Fitó Hernández. 

 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2022/2016) 

* * * 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona, i d’acord amb l’establert a l’article 7 de les Normes 
reguladores del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, 

 
Disposo, 
 
Nomenar la Sra. Anna Mulà Arribas vicepresidenta segona del Consell Municipal 

de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2023/2016) 
 

* * * 
 
Decret. Vistes les actuacions de l’expedient número 006/2016 SG, i havent-se 

donat trasllat als grups municipals de la proposta de nomenament pel termini 
previst a l’article 3.3 del Reglament Orgànic del Consell Tributari. 

 
Vist allò disposat a l’article 3.3 de l’esmentat Reglament, i en ús de les 

atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 
 
Disposo, 
 
Nomenar, de conformitat amb allò establert a l’article 3.3 del Reglament Orgànic 

del Consell Tributari i en base a la valoració tècnica continguda a l’informe de la 
Secretaria General de l’1 de juny de 2016, membres del Consell Tributari les 
persones següents: 

 
- Sr. Tomàs Font i Llovet 
- Sra. Mª Dolores Arias Abellán 
- Sr. Emili Soler Calucho 
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- Sra. Antònia Agulló Agüero 
- Sr. Jaume Galofré i Crespi 
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

propera sessió ordinària que celebri. 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2025/2016) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb el que disposen els articles 9 a 11 dels 
Estatuts de la Fundació Museu Picasso, 

 
Disposo, 
 
Designar l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà membre del Patronat de la Fundació 

Museu Picasso de Barcelona en substitució del Sr. Carles Sala Marzal. 
 
Barcelona, 11 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2060/2016) 
 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats de les eleccions de persones amb discapacitat 
celebrades el dia 2 de juliol d´enguany a la seu de l´Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat i en ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per 
l´article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 

 
Disposo, 
 
Designar membres del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat de Barcelona, les persones següents: 
 
En representació de les Persones amb Discapacitat: 
 
− Sra. Mª Carme Riu Pascual 
− Sra. Pilar Ginovart Pons 
− Sr. Jose Miguel Esteban Lupiañez 
− Sr. Emilio Suárez Sánchez 
− Sr. Bertrand de Five Pranger 
− Sr. Edgard Vinyals Rojas 
− Sr. Xavier Comin del Castillo 
− Sra. Montserrat Vilarrasa Monclús 
− Sra. Encarna Muñoz Chamorro 
− Sra. Dolors Luna Santana 
 
Barcelona, 11 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2061/2016) 
 

* * * 
 
Decret. D’acord amb el que determinen els respectius estatuts socials dels 

diferents Consorcis, i en ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per 
l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 

 
Disposo, 
 
Designar representants de l’Ajuntament de Barcelona en els Consorcis que es 

relacionen, les persones següents:  
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Consorci Institut Infància i Món Urbà 
 

Consell de Govern: 
 
Vocals 
Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón en substitució de la Ima. Sra. Laura Pérez 

Castaño 
Sr. Miquel Angel Essomba Gelabert en substitució de la Sra. Marta Verdejo León 
 

Consorci del Gran Teatre del Liceu 
 
Junta de Govern: 
 
Vicepresident (p.d.) 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i 

Llodrà 
 

Comissió Executiva: 
 
Vocal 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i 

Llodrà  
 

Consorci Museu Nacionat d’Art de Catalunya 
 

Patronat: 
 
Vicepresident 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i 

Llodrà 
 

Consorci Institut Ramon Llull 
 

Junta Rectora: 
 
Vocal 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna 
 

Consell de Direcció: 
 

Vocal 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna 
 
Vicepresident 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i 

Llodrà que restarà com a vocal del Consell de Direcció. 
 
Barcelona, 11 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2062/2016) 
 

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

Municipal de Barcelona, 
 
Disposo, 
 
Designar nou membre de la Taula de Policia Administrativa a la Sra. Yolanda 

Hernández Darnes, directora de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada del Districte 
de Ciutat Vella. 

 
Barcelona, 8 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2170/2016) 
 

* * * 
 

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

Barcelona, i d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 15 dels Estatuts del 
Consorci Auditori i Orquestra, 

 
Disposo, 
 
Primer. Designar l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado membre i president del 

Consell Rector del Consorci Auditori i Orquestra en substitució de l’Im. Sr. Jaume 
Asens i Llodrà. 

 
Segon. Designar l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado president de la Comissió 

Executiva de l’esmentat Consorci en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà. 
 
Barcelona, 15 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2171/2016) 
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PERSONAL 

Fons d’acció social 
 

EL Gerent de Recursos Humans i Organització per delegació de l’Alcaldia de data 
19 de juny de 2015 disposa: 

 
Aprovar i fer pública la relació definitiva d’ajuts aprovats i denegats a la 

convocatòria per a la concessió d’ajuts del fons d’acció social per a l’any 2015, amb 
indicació de l’import concedit per empleat/da. 

La relació d’ajuts aprovats i denegats, estan exposats en els taulers d’anuncis de 
l’Ajuntament de Barcelona i en els taulers d’anuncis dels organismes autònoms i 
ens instrumentals adherits a l’Acord. Així mateix aquesta informació es pot 
consultar en l’Oficina d’Atenció al Personal de l’Ajuntament de Barcelona (C. Escar, 
núm. 1, 1a. planta), en els departaments de personal dels organismes autònoms i 
ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball, i en la intranet 
municipal en l’apartat específic del Fons d’Acció Social. 

 
Barcelona, 19 de juliol de 2016. El gerent de Recursos Humans i Organització, 

Ferran Daroca Esquirol. 
(Ref. 687/2016). 

 
Contra aquesta resolució els funcionaris/es poden 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 publicació en la Gaseta Municipal, o es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona o del que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de l’esmentada publicació. 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 interposició sense que s’hagi resolt 
expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domicili, en el 
termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la 
desestimació tàcita. També es pot interposar altre recurs que es consideri adient. 

 
Els treballadors laborals, poden interposar reclamació prèvia davant l’òrgan que 

l’ha adoptada. Si no se li notifica cap resolució en resposta, s’entendrà 
desestimada pel transcurs d’un mes, o bé del termini establert segons la 
naturalesa de l’acció que exerciti. Contra la desestimació expressa o tàcita, podrà 
formular la corresponent demanda davant la jurisdicció competent, en el termini 
establert segons l’acció que s’exerciti. Tanmateix pot utilitzar qualsevol altre recurs 
que cregui convenient 
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PERSONAL 

Concursos de personal 
 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS 
PER A LA PROVISIÓ DE 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. 65/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 1 de la família 

professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
(Nivell 26) 
 
 
TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la 
Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística de la Gerència Adjunta 
d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
Concurs núm. 65/2016-C 

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

treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la 
Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística de la Gerència Adjunta d’Urbanisme 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 TÈCNIC/A 1 
de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la Gerència 
d’Ecologia Urbana. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Tècnic/a 1 (80.10.SJ.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Tècnic 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1  
Destinació:  Nivell 26 
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:  26 (705,19 € mensuals) 
Complement específic: 1289,28 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 1 de la família SJ) 
3.1.1. Missió 
Actuar com a referent de la seva família professional, en una o vàries de les 

seves especialitats, derivant del seu treball coneixements i experiència, criteris i 
directrius globals d’actuació aplicables a la Corporació Municipal, i desenvolupant 
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els processos tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades 
crítiques o d’elevat impacte per a l’organització. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Assessorar a la Corporació Municipal en  les qüestions que siguin objecte de 

la seva família professional o en el marc d’una especialització concreta. 
Representar tècnicament en la seva especialitat a la Corporació Municipal.  

• Establir línies de treball, criteris i marcs de referència en l’àmbit per la 
transformació i millor dels serveis, processos i recursos objecte de l’òrgan 
on presten els seus serveis i de la seva família professional.  

• Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució 
de gran complexitat o impacte per a la Corporació Municipal. Assessorar a 
altres tècnics en la seva especialitat professional. 

• Dirigir treballs tècnics i estudis 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 cert component 

estratègic, adaptant i traduint polítiques del seu àmbit funcional o de la seva 
família professional a processos tècnics i establint criteris d’actuació o de referència 
en el seu marc d’especialització. 

3. És el màxim referent tècnic en la seva especialitat en la Corporació Municipal, 
requerint d’un coneixement ampli i contrastat en el seu camp tècnic, científic o 
especialitzat. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment sense un 
marc normatiu i/o de processos estandarditzats. 

5. Disposen de llibertat per definir línies de treball i criteris d’actuació per 
desenvolupar les funcions de l’òrgan on actua i de la seva família professional. 

6. Requereixen d’una alta capacitat de comunicació i influència per exercir un 
impacte a un alt nivell de l’organització, assessorant, influint i assolint maneres 
d’actuar o línies de treball noves o diferents. 

7. No tenen ascendència jeràrquica sobre altres persones però sí una gran 
influència tècnica, podent supervisar  tasques realitzades per altres tècnics. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (DS d’Actuació 
Urbanística) 

3.2.1. Missió 
Assessorament jurídic a la Gerència Adjunta d’Urbanisme en les matèries de la 

seva competència. 
3.2.2. Funcions 
• Assessorar, supervisar i informar jurídicament els plans urbanístics, els 

instruments de gestió urbanística i de llicències i inspecció. 
• Redactar propostes de normativa i coordinar els procediments d’elaboració 

de normativa municipal en les matèries competència de la Gerència 
Adjunta. 

• Fer el seguiment dels recursos contenciosos administratius de la Gerència 
Adjunta i assistir als serveis jurídics centrals en la defensa jurídica. 

• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències. 

• Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions 
pròpies de les seves competències. 

 
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). 
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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.  

• 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 l’elaboració i redacció de planejament urbanístic fins a 2 
punts 

− Experiència en l’assessorament, coordinació i supervisió durant la 
tramitació del planejament fins a 2 punts 

− Experiència en l’emissió d’informes jurídics urbanístics especialitzats i/o 
relatius a valoració d’al·legacions, resolució de recursos i assistència als 
serveis jurídics. fins a 2 punts 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
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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 1 de la família professional de Serveis 
Jurídics (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, Autoconfiança, Rigor i 
organització, Comunicació i influència. 

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

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

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

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President/a:  
− Sra. Aurora López Corduente, gerent Adjunta d’Urbanisme, o persona en 

qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Sònia Cobos Lucas, directora de Serveis d’Actuació Urbanística, o 

persona en qui delegui.  
− Sra. Amèlia Mateos Higuera Martínez, directora de Serveis de Planejament, 

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

de Gestió d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui. 
Secretari/a:  
− Sra. Laura Izquierdo Sánchez, tècnica del Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, 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.  
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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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Lliures designacions 
 

Lliure designació núm. 39/2016-L 
 

Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de l’Àrea del 
Contenciós de la Direcció de Serveis Jurídics 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 
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 del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de l’Àrea del Contenciós de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos. 

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:  Direcció 2 (20.20.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Directiu 
Tipus de lloc: Direcció 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1  
Destinació:  Nivell 28 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  28 (840,73 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  2.480,41 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies 

estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans 
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com 
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos 
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció. 

3.1.2. Funcions  
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, 

assignats a la Direcció. 
• Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució  i l’avaluació 

dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels 
objectius marcats.  

• Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i 
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el 
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor  grau 

de desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest 
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra 
Direcció. 
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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, 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 en un marc normatiu 
o de processos estandarditzats. 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 altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistir-
los sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. 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 a nivell de direcció, a la 
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix  d’un coneixement ampli d’un camp funcional, 
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els 
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una 
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions 
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de l’Àrea 
del Contenciós) 

3.2.1. Missió  
Representació i defensa de la Corporació Municipal. 
3.2.2 Funcions  
• Representar a l’Ajuntament, en els esdeveniments de caire jurídic referits a 

l’àmbit de la defensa jurídica de la Corporació; exercint la defensa de 
l’Ajuntament en els plets de qualsevol ordre jurisdiccional, i especialment en 
l’ordre contenciós –administratiu, quan així sigui requerit; així com preparar 
i presentar recursos o reclamacions administratives davant d’altres 
administracions públiques. 

• Exercir funcions d’assessoria i d’emissió d’informes i dictàmens de caire 
jurídic sol·licitats, i exercir les funcions d’impuls i coordinació dels treballs 
de documentació que es duguin a terme en la direcció com a recolzament a 
la resta d’unitats operatives. 

• Coordinar el desenvolupament del programa de gestió del coneixement tant 
digital, incloent l’elaboració de protocols i materials de recolzament a la 
defensa davant els Tribunals. 

• Definir i fixar estratègies de defensa, així com coordinar i planificar l’exercici 
de funcions de defensa davant els tribunals i en els recursos o reclamacions 
interadministratives. 

• Assegurar la qualitat tècnica, jurídica i procedimental dels escrits a 
presentar davant d’òrgans jurisdiccional i la seva adequació a les 
estratègies de defensa prèviament fixades. 

• Realitzar el seguiment de totes les fases dels procediments judicials en curs 
i avaluar les conseqüències que qualsevol plet pugui tenir per l’Ajuntament; 
així com fer el seguiment de l’execució de les sentències i resolucions 
judicials i tot el que es deriva de les mateixes. 

• Gestionar i coordinar la defensa jurídica externa; així com la representació i 
defensa de càrrecs i personal municipal d’acord als paràmetres establerts, 
incloent també els temes de despesa vinculats. 

• Coordinar la gestió de les notificacions o documentació judicial, assegurant 
la recepció i enviament de la mateixa, i la posterior transmissió als òrgans 
gestors competents. 

• Proposar l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves 
competències. 

• Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies 
de les seves competències. 

 
4. Requisits de participació 
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• Pertànyer al grup A subgrup A1 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 

• 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 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. Comissió de valoració  

Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres: 
− Titular de la Gerència de Recursos. 
− Titular de la Direcció de Serveis Jurídics. 
− Titular de la Gerència de Recursos Humans. 
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 directiu 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 directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 
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6. Criteris de valoració  
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:  
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de 

treball. 
− 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 convocant 
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 
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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. 

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. 
 

 
Lliure designació núm. 40/2016-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 d'Equipaments i Programes Educatius de la Direcció de 
Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat 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 
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 d'Equipaments 
i Programes Educatius de la Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de 
Sostenibilitat de la Gerència d’Ecologia Urbana. 

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:  1.390,28 € 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. 
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• 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.  

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 
d'Equipaments i Programes Educatius) 

3.2.1. Missió 
Gestió dels equipaments educatius de la Gerència i disseny i gestió dels 

corresponents programes educatius. 
3.2.2. Funcions 
• Dissenyar i produir activitats d’educació per la sostenibilitat en l’àmbit de 

l’educació formal i no formal. 
• Promoure, planificar i produir activitats i accions d’educació en el calendari 

festiu de la ciutat i en actes de la Gerència, dirigits a diferents segments de 
la ciutadania. 

• Gestionar la xarxa d’equipaments d’educació de la Gerència i les seves 
activitats. 

• Coordinar-se amb els altres centres i programes d’educació ambiental 
municipals o ciutadans. 

• 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). 
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(*) 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 d’Ecologia Urbana. 
− Titular de la Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat. 
− 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. 
− 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 
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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. 

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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Lliure designació núm. 41/2016-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) de la Direcció Adjunta d’Auditoria 
General i Fiscalitzacions Especials adscrita a Intervenció General 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 
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 del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) de la Direcció adjunta d’Auditoria General i Fiscalitzacions 
Especials adscrita a Intervenció General de la Gerencia de Recursos. 

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:  Direcció 2 (20.20.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Directiu 
Tipus de lloc: Direcció 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1  
Destinació:  Nivell 28 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  28 (840,73 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  2.480,41 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies 

estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans 
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com 
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos 
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció. 

3.1.2. Funcions  
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, 

assignats a la Direcció. 
• Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució  i l’avaluació 

dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels 
objectius marcats.  

• Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i 
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el 
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor  grau 

de desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest 
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra 
Direcció. 
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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, 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 en un marc normatiu 
o de processos estandarditzats. 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 altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistir-
los sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. 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 a nivell de direcció, a la 
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix  d’un coneixement ampli d’un camp funcional, 
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els 
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una 
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions 
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Auditoria General 
i Fiscalitzacions Especials) 

3.2.1. Missió  
Coordinació de les operacions econòmiques dels ens municipals que li siguin 

encomanats i suport a les necessitats d’interlocució de la Intervenció General.  
3.2.2. Funcions  
• Suport directe a les funcions reservades a l'Interventor General segons la 

normativa vigent. 
• Fiscalització comptable centralitzada, incloent el control previ i limitat 

d'expedients d'execució del pressupost de despeses dels serveis centrals i 
obligacions extrapressupostàries, control posterior, així com assentaments 
directes a la comptabilitat general. 

• Control de nòmines i despeses de personal. 
• Control de les justificacions de les despeses finançades amb fons 

procedents d’ens públics. 
• Control de l'endeutament financer municipal. 
• Verificació i control de les operacions de final d'exercici. 
• Totes aquelles que li siguin encomanades per la Intervenció en l’àmbit de 

les seves funcions. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A subgrup A1 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 

• 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: 
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− 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 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. Comissió de valoració  

Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres: 
− Titular de la Gerència de Recursos 
− Titular d’Intervenció General 
− Titular de la Gerència de Recursos Humans 
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 directiu 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 directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
6. Criteris de valoració  

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:  
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de 

treball. 
− 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 
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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 convocant 
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. 

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 
 
Funcionaris/àries interins/ines 

El gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 18 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució:  

Publicar la relació de les persones que per ordre de puntuació passen a integrar 
l’ampliació de la borsa de treball de la categoria d'Auxiliar Administratiu/va, grup 
C2, de l’Ajuntament de Barcelona i que, tal i com s’indica a les bases de la 
convocatòria, hauran d’acreditar documentalment el compliment dels requisits 
assenyalats a la base 3 i aportar un certificat mèdic abans de ser 
contractades/nomenades. 

 
CLASSIFICACIÓ FINAL PER ORDRE DE PUNTUACIÓ TORN LLIURE 

 

 

COGNOMS, NOM 
SUMATORI  
1a, 4a i 5a 

proves 

PERFIL 
d’atenció al 

ciutadà 

1 DE LA PEÑA MARCUS, RAQUEL 34,02 * 

2 ARCE DE VERA, GUILLERMO 33,04  
3 CANOVAS DELGADO, MARI LUZ 31,89  
4 PITARCH GONZALEZ, ALBERT 31,65 * 

5 TALENS MARTIN, GUILLEM 31,54 * 

6 QUEVEDO GUTIERREZ, RAFAEL 31,31  
7 MASSONI CAMPS, PAULA 31,29  
8 AOS REMON, RICARDO 31,22  
9 RODRIGUEZ SANTISO, MONTSERRAT 31,04 * 

10 ALONSO GUTIERREZ, CARLA 30,91  
11 VALMASEDA SOTO, JUDIT 30,52  
12 GONZALEZ RAMA, ESTHER 30,42  
13 OSLE CRUZATE, INMA 30,29 * 

14 LORENZO CHIA, BELINDA 30,17  
15 CASTILLO BALL-LLOSERA, FERRAN 30,02 * 

16 CORTES SANS, INGRID 29,57 * 

17 GARCERAN AMILLS, ADRIA 29,54  
18 CARRASCOSA CERVILLA, GERARD 29,39  
19 RAMIS ESPIN, SARA 29,37 * 

20 LARROSA MUNUERA, DAVID 29,22  
21 OTEGI ABURUZA, OIHANE 29,20  
22 LOPEZ SANZ, OLGA 29,11  
23 NAVARRO ORTEGA, ALICIA 29,09  
24 DE PEDRO DE PEDRO, EVA 29,06  
25 PIEDRA CUEVA MONTAÑES, DIEGO 28,62  
26 LAFUENTE RUIZ, LAURA 28,60 * 

27 TREJO ORTIZ, MIRIAM 28,60  
28 TOVAR MONGAY, XAVIER 28,52  
29 BREGOLAT AMOROS, LAIA 28,33 * 
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COGNOMS, NOM 
SUMATORI  
1a, 4a i 5a 

proves 

PERFIL 
d’atenció al 

ciutadà 

30 MARE PEREZ, SILVIA 28,28  
31 MAGAN RAMIREZ, MIREIA 28,15  
32 CANTO SORIANO, RICARD 28,00 * 

33 TERMES LOPEZ, MARTA 27,99  
34 VENTURA CARBALLO, EDUARD 27,94  
35 GARRIDO MARTINEZ, FERRAN 27,90  
36 MATEOS BARTOLOME, EVA MARIA 27,87 * 

37 GONZALEZ LOPEZ, M. MATILDE 27,87 * 

38 GUERRERO RODRIGUEZ, EVA 27,76  
39 CAMPOY LOPEZ, VICTOR 27,73  
40 MORENO VALERO, ELENA 27,70  
41 CUERVO ORTIZ, MARIA JOSE 27,63 * 

42 CARRERA RESURRECCION, ISABEL 27,61 * 

43 GARCIA TELLO, DANIEL 27,58 * 

44 RUIZ OCAÑA, MARIA NIEVES 27,35 * 

45 ALCOLEA MARTINEZ, EUGENIO 27,32 * 

46 MORENO SANCHEZ, ANGEL GABRIEL 27,15 * 

47 RELUCIO CASTRO, ANA 27,03  
48 SELVA PEREZ, ADRIA 27,00  
49 CACHO AMOROS, ANDREU 26,96  
50 MEDIAVILLA SANCHEZ, LAURA 26,94  
51 CELADES PITARCH, LORENA 26,94 * 

52 RUBIO RODON, JORDI 26,88  
53 ALFONSO ESTEBAN, ENRIQUE 26,87  
54 PEREZ OLLEROS, BELEN 26,84 * 

55 CORTES JIMENEZ, ISABEL 26,81 * 

56 RAMIREZ GOMEZ, JOSEP ALBERT 26,76  
57 MINGUEZ PEÑA, ISMAEL FLORENTIN 26,72 * 

58 ESTELLES PEREZ, EVA 26,71 * 

59 OBIANG BALCELLS, ENRIC 26,71 * 

60 GIMENEZ MOTIÑO, LORENA 26,58  
61 PAYA LOPEZ, JORDI 26,53  
62 MIRET TORRES, ANGELS 26,37  
63 GARCIA CRIADO, DIEGO 26,36 * 

64 MILLA DEUMAL, ANGELS 26,34  
65 LOZANO HIGUERAS, ALBERTO 26,30 * 

66 PLANES TOR, SERGI 26,28  
67 GONZALEZ LOPEZ, ROSALIA MARIA 26,07  
68 LEIVA VELASCO, VERONICA 26,05 * 

69 COSTEA GOÑI, NATALIA 25,92  
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COGNOMS, NOM 
SUMATORI  
1a, 4a i 5a 

proves 

PERFIL 
d’atenció al 

ciutadà 

70 GARCIA RODRIGUEZ, ALEX 25,89  
71 FERRER ALAYETO, MARIA LUZ 25,87  
72 SANCHEZ COLLADO, ALBERT 25,85  
73 GIL GARCIA, ALICIA 25,84 * 

74 ROVIRA TRIGO, MARIA NEUS 25,84 * 

75 LATORRE BECH, LAURA 25,83  
76 FRADERA PEIRO, ORIOL 25,81  
77 LOSADA GARCIA, GERARD 25,80  
78 ALONSO ZAPATA, JOSE MANUEL 25,79 * 

79 CALVO BERDEJO, GONZALO 25,79  
80 BARTOLOME LAFUENTE, EVA MARIA 25,76  
81 BERNAL LOPEZ, ESTHER 25,76 * 

82 HIDALGO GARCIA, ELENA 25,74  
83 CARMONA BRAÑA, MARGARITA 25,72  
84 FERNANDEZ ACIEN, CELIA 25,72  
85 CADENAS MUROS, ISABEL ROSARIO 25,65  
86 MARTINEZ PARRA, MARIA ALEJANDRA 25,65  
87 LAZARO LOPEZ, MARIA MAGDALENA 25,63  
88 LORENZO FACI, ANGEL 25,63 * 

89 DE LA VIUDA CARRASCAL, SUSANA 25,58 * 

90 LORENTE VILLAR, MARTA 25,54  
91 MOLINOS BUESO, NURIA 25,51 * 

92 BARRAL FERNANDEZ, ROSA MARIA 25,48  
93 SUBIRATS VIDAL, JORDI 25,46 * 

94 CAMPDERROS ALONSO, PAU 25,42  
95 GARROTE RUIZ, JUAN RAUL 25,39  
96 RUIZ LOPEZ, JAIME 25,36  
97 YANKOVICH LLOPIS, ISABEL 25,34  
98 CARDONA SIERRA, SILVIA 25,29  
99 PIQUERAS BARCIA, XAVIER 25,28  

100 PARDO CUBAS, JAVIER 25,24  
101 OROZCO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 25,2  
102 BADIA GARCIA, RAQUEL 25,19  
103 FERNANDEZ ROMERO, MIRIAM 25,18 * 

104 ROYO HERAS, CARMEN 25,17 * 

105 REBOLLO CAPARROS, RAQUEL 25,16 * 

106 LOPEZ DIAZ, SILVIA 25,16 * 

107 GONZALEZ LOPEZ, AZAHARA 25,13  
108 PEREZ PEREZ, OLGA 25,12  
109 RAMIREZ SANCHEZ - CRESPO, M. CARMEN 25,10  
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COGNOMS, NOM 
SUMATORI  
1a, 4a i 5a 

proves 

PERFIL 
d’atenció al 

ciutadà 

110 VICENT FLORENCIO, JOSEP PASCUAL 25,08  
111 MACHADO HERNANDEZ, GUMERSINDO 25,08  
112 ELVIRA AYUSO, RUBEN 25,04  
113 MURILLO CACHADIÑA, MARIA 25,03 * 

114 CABALLERO MARTINEZ, EVA MARIA 25,03  
115 MILLAN JAUMANDREU, CARLOTA 25,01 * 

116 PUIGBERT VELAZCO, JOSEP 25,01 * 

117 MORA GRATACOS, MARIONA 24,99 * 

118 ROVIRA MASANA, ROGER 24,98  
119 SUNYER DE VILLASANTE, EDUARD 24,98  
120 ADZERIAS FORN, MARC 24,96  
121 CASTILLO MOYA, MARIA EVA 24,96  
122 ENGUIX PONS, SUSANA 24,91  
123 CARNE GASA, SONIA 24,91 * 

124 REYES TRUJILLO, ISABEL 24,89  
125 PEREZ GOMEZ, ALFONS 24,89  
126 GONZALEZ BAGARIA, CARLES 24,85  
127 ESCARDIVOL BONET, MARTA 24,76 * 

128 CAMPS RUIZ, MIREIA 24,75 * 

129 MARTINEZ BELLES, DARIO 24,74  
130 GARCIA CRESPI, LAIA 24,73  
131 POUS MORALES, ENRIC 24,73 * 

132 SERRANO MONTAÑES, THAIS 24,72  
133 PEREZ ANDRES, ALBA 24,70  
134 RAMOS RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 24,67 * 

135 SANCHEZ RIQUE, CESAR 24,67 * 

136 GARCIA BECERRA, OSCAR 24,64  
137 RODRIGUEZ BALADA, ANNA 24,63  
138 PALOMINO RONCHERA, ESTHER 24,62  
139 ALPAÑEZ VALENTE, RAQUEL 24,61 * 

140 JIMENEZ OGEA, ELENA 24,58 * 

141 MARTIN FERRERAS, GUILLEM 24,57 * 

142 MONTERO RODRIGUEZ, ANA ISABEL 24,56 * 

143 TOMAS MOLINA, EVA 24,54  
144 CONTRERAS HURTADO, ALOIS 24,53  
145 CANO ALBERT, ADRIAN 24,50 * 

146 CIURANA RABELLA, XENIA 24,49 * 

147 ISERTE VENTURA, CARLA 24,46  
148 GARCIA JUAN, MARC 24,45  
149 CARDONA PEITX, BERTA 24,43  
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COGNOMS, NOM 
SUMATORI  
1a, 4a i 5a 

proves 

PERFIL 
d’atenció al 

ciutadà 

150 MON QUILEZ, IGNACIO 24,39  
151 TORNE SANS, IMMA 24,38  
152 CORTES PERALTA, Mª TERESA 24,37  
153 CARRETERO MORAL, ELCIDES 24,34 * 

154 CORTES CALLEJA, EVA 24,34  
155 QUIMASO SEVILLANO, ALEJANDRO FABIAN 24,33 * 

156 CIA CASTAN, SONIA 24,27  
157 CRIADO DIUMENGE, MARIA DOLORS 24,25  
158 PALAU BACH, ISABEL 24,25 * 

159 CASTILLO ATENCIA, MARIA 24,24  
160 ROMERO PEREZ, LUIS 24,23  
161 BRANZUELA SERRA, CARLES 24,22 * 

162 ARAUJO VERA, ANGELA VERONICA 24,16 * 

163 MARTI FUENTE, RAQUEL 24,15  
164 YESTE MORAIS, GEMMA 24,13  
165 ROMERO PEREZ, SANDRA 24,10  
166 COLOME CENTELLAS, ANA NURIA 24,06 * 

167 TORRENS ASEGURADO, SANTIAGO 24,04  
168 ROMERA RODRIGUEZ, FABIOLA 24,04 * 

169 GUILANYA ZORRAQUINO, MIQUEL 23,98 * 

170 MARTINEZ PUJOL, ANNA 23,97 * 

171 PATRICE ORIOL, MARC 23,96  
172 SALAT ORTUÑO, ELENA 23,95  
173 GONZALEZ GOMEZ, ANDONI 23,92  
174 CARRARO PEREZ, CAROLINA 23,91  
175 TRIAS GABALDA, MERITXELL 23,91 * 

176 PONS POUS, JOSEP 23,88  
177 GARCIA GARCIA, ANTONI 23,87  
178 FERNANDEZ PAREJA, ROSARIO 23,86  
179 ROMERO, MARIA ESTHER 23,86  
180 CERA MONTAÑOLA, JORDI 23,85 * 

181 SERRA BIENVENIDO, ANNA 23,83 * 

182 LLIDO LEON, ANNA 23,83  
183 PITARCH SALES, RUTH 23,77  
184 PEÑA BOTELLO, KAREN 23,75 * 

185 LAPLANA URQUIZU, MARIA CRISTINA 23,74 * 

186 SALVADO LAFARGA, NATALIA PILAR 23,74  
187 CAHUE ESCUDER, MARIANT 23,73 * 

188 ALONSO VIVAS, MIRIAM 23,70 * 

189 ESCUDERO ALONSO, JUAN FRANCISCO 23,69  
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COGNOMS, NOM 
SUMATORI  
1a, 4a i 5a 

proves 

PERFIL 
d’atenció al 

ciutadà 

190 RODRIGUEZ HERNANDEZ, EDURNE 23,68 * 

191 RAMOS LOPEZ, CRISTINA 23,67  
192 CORONADO GARCIA, CRISTINA 23,66  
193 PLANAS GUAL, LLUC 23,64  
194 GARROTE VILLAR, ELISABET 23,64 * 

195 SOLES HERNANDEZ, XAVIER 23,63  
196 PARDO DIAZ, FERNANDO 23,62  
197 HERNANZ HERNANZ, MARIO JOSE 23,62  
198 MERLOS GIL, ALEXANDRA 23,58  
199 MOYA GATA, SERGIO 23,57 * 

200 VILA MIRAS, ANNA 23,48 * 

201 REINOSO MORON, LOURDES 23,42  
202 VILALTA VILANOVA, NEUS 23,41  
203 SAULA SALVANS, IGNASI 23,4  
204 GIMENEZ ADMIRABLE, BEGOÑA 23,39  
205 DEFIOR MORENO, LAURA 23,39 * 

206 VARELA TRUJILLO, CONRAD 23,38 * 

207 SELVA BERTRAN, MONICA 23,37  
208 MARTINEZ CORREAS, ANNA MIREIA 23,36 * 

209 LEON FIGUEROLA, ALBERT 23,36  
210 ALBILANI PRIETO, OLGA 23,34  
211 BRESCO CAPELL, OLGA 23,32 * 

212 ESPINOSA RANEA, NICOLAS 23,31  
213 RODRIGUEZ VILAR, BERTA 23,30  
214 LOPEZ CRESPO, LAURA 23,3  
215 AYALA FITO, GLORIA 23,26 * 

216 PERACHO IBAÑEZ, Monica 23,24  
217 BAGO TEIXIDO, ARIADNA 23,24  
218 FIGUERAS CABALLE, DAVID 23,20  
219 VINDEL GUZMAN, CORAL 23,19  
220 FERNANDEZ RENAU, MARTA 23,17  
221 LASHERAS TAPIA, JAVIER 23,09 * 

222 LOPEZ SAIZAR, ESTER 23,09 * 

223 FERNANDEZ MURCIANO, ANA 23,08 * 

224 AMILLS VALENZUELA, MARIA ISABEL 23,01  
225 RUIZ GARCIA, MARIA LUZ 22,97 * 

226 LOPEZ BADIA, SILVIA 22,97  
227 BIELSA PASCUAL, JUDIT 22,97 * 

228 PUNTAS SANJUAN, LIDIA 22,96  
229 RANGEL RIPOLL, CRISTINA 22,96  
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COGNOMS, NOM 
SUMATORI  
1a, 4a i 5a 

proves 

PERFIL 
d’atenció al 

ciutadà 

230 VILADOT BEL, CELIA 22,96  
231 FERNANDEZ SILVA, RAUL 22,93  
232 RIUDEUBAS COQUARD, ADRIA 22,92  
233 SAEZ RODRIGUEZ, SARA 22,92  
234 GIL DE ARCE, NOEMI 22,91  
235 ALBEROLA PEREZ, JOSEP FRANCESC 22,9 * 

236 GARCIA MARTIN, ISIDRO 22,90  
237 FERNANDEZ PLAZAS, ANAÏS 22,89  
238 ALFONSO PRIETO, PATRICIA 22,89  
239 BRAGULAT LOPEZ, DAVID 22,88  
240 LOPEZ SOLSONA, JOSEP MARIA 22,87 * 

241 ACOSTA GARCIA, GERMAN 22,86  
242 ALMAZOR ESCARTIN, ALBERT 22,85  
243 IGLESIAS ALONSO, MIGUEL ANGEL 22,84  
244 BLANCO PEREZ, SILVIA 22,78  
245 PAREJO MATEU, ROSANNA 22,74 * 

246 COLLADO DALDA, SUSANA 22,72 * 

247 MARTINEZ GONZALEZ, EMILIANA 22,71  
248 MIGUEL SANTOS, IRENE 22,71  
249 BARRIGA PEREZ, FRANCESC 22,68  
250 CONTRERAS VERDEJO, YOLANDA 22,68 * 

251 RODRIGUEZ ROCA, JORDI 22,67  
252 BAULENAS PUBILL, ARIADNA 22,66  
253 ORIACH RUBIO, MONICA 22,65  
254 MIRALLES MORA, MARTA 22,64 * 

255 ESTEVE GARCIA, GISELA 22,63  
256 JUVILLA SANTOMA, AINA 22,62  
257 GOSALBEZ LOPEZ, CRISTINA 22,61 * 

258 PASTOR AMOROS, MONTSE 22,60  
259 LOPEZ SANCHEZ, RAQUEL 22,56 * 

260 GONZALEZ FONTANEDA, ANDREA 22,54  
261 GANDULLO MARTIN, JOEL 22,52  
262 VENDRELL SERRA, ELISENDA 22,52  
263 ESPINOSA CAPARROS, MARIA 22,5  
264 IBORT GARCIA, ANA 22,50  
265 TORRENTS RAFALES, JOSEP 22,49  
266 PLANAS MUÑOZ, CATALINA 22,48  
267 VISPO AVIÑOA, ESTELA 22,47  
268 ALEGRE MOLINS, GISELA 22,47  
269 CLARAMONTE HERNANDEZ, DANIEL 22,46 * 
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COGNOMS, NOM 
SUMATORI  
1a, 4a i 5a 

proves 

PERFIL 
d’atenció al 

ciutadà 

270 TORBELLINO MENDEZ, ANTONIO 22,42  
271 SANCHEZ SALAS, MONTSERRAT 22,41  
272 PEREZ AZCARATE, MARTA 22,41  
273 JIMENEZ PULIDO, MARIA 22,41  
274 GARCIA CASTELLO, ANDRES 22,41  
275 ROMERO FERNANDEZ, NURIA M. 22,39  
276 AYORINDE CRAVID, SUSANA LEONILDA 22,39 * 

277 MORENO SIERRA, SARA 22,38  
278 OLIVER GONZALEZ, AIDA 22,37  
279 SORIA RINCON, JAVIER 22,34 * 

280 PASCUET CERRILLO, LAURA 22,29  
281 MUÑOZ PEREZ, INMACULADA CRISTINA 22,27  
282 PEREZ DEL RIO, SANDRA 22,27 * 

283 AVELLA MEDEL, HORTENSIA 22,25  
284 FERRERO FERNANDEZ, MARGARITA 22,18 * 

285 FERNANDEZ MAGIDE, LIDIA 22,16  
286 FORTEA CLEMENTE, GEMMA 22,15  
287 JOU DIAZ, ESTEVE 22,14 * 

288 REQUENA GIL, ALBA 22,13 * 
 
 

CLASSIFICACIÓ FINAL PER ORDRE DE PUNTUACIÓ TORN DE RESERVA 
 

 

COGNOMS I NOM 
SUMATORI 
1a, 4a i 5a 

proves 

PERFIL 
d’atenció 
al ciutadà 

1 CASANOVA TORNE, JOAQUIN 28,34 * 

2 RODRIGUEZ POZO, CARMEN 26,87 * 

3 JIMENEZ ANDRES, CRISTINA 26,85  
4 MOYANO HIDALGO, MARIA DEL MAR 26,49  
5 NAVARRETE BALLESTEROS, CARLOS 25,52  
6 CEGARRA ESTEBAN, SONIA 24,59  
7 OSORIO GARCES, SERGIO 24,54  
8 VILLARRASA ROMERO, MONTSERRAT 24,48 * 

9 REY GONELL, LAURA 24,19 * 

10 BRAVO SAMANIEGO, MONICA 23,88 * 

11 SERRATE FOLCH, RAMON 22,49  
12 CONCHES BARRERO, OSCAR 22,27  

 
 
(*): Perfil professional adequat pel desenvolupament de llocs de treball amb un 

contingut funcional orientat a l’atenció al ciutadà. 
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El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 18 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució:  
 
Publicar la relació de les persones que per ordre de puntuació passen a integrar 
l’ampliació de la borsa de treball de Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social, grup A2, 
de l’Ajuntament de Barcelona i que, tal i com s’indica a les bases de la 
convocatòria, hauran d’acreditar documentalment el compliment dels requisits 
assenyalats a la base 3 abans de ser contractades/nomenades. 
 

CLASSIFICACIÓ FINAL PER ORDRE DE PUNTUACIÓ 
 

 Cognoms i Nom Notes 
1a prova 

Notes 
4a prova 

Total  
5a prova SUMATORI 

1 PARIS PRATS, ROSER 5,90 19,20 4,21 29,31 

2 RODRIGUEZ DIAZ, MARIVI 6,65 18,00 4,21 28,86 

3 LEGASPI GONAZALEZ, SANDRA 7,25 17,22 3,75 28,22 

4 NABAU BARO, SILVIA 7,85 16,06 4,21 28,12 

5 DIAZ GOMEZ, SARA 6,25 17,15 4,06 27,46 

6 FURRIOLS FRANCH, ELISABET 7,05 15,02 4,68 26,75 

7 MANASANCH ALVAREZ, IRIS 5,90 16,53 4,06 26,49 

8 RAMIREZ PERDIGUER, SILVIA 7,00 15,53 3,59 26,12 

9 VERGER SERRALTA, LIDIA 7,20 13,94 4,68 25,82 

10 MONTES VALLECILLOS, ANA MARIA 6,55 14,05 5,00 25,60 

11 ALCAZAR CANO, SONIA 6,45 14,61 4,53 25,59 

12 MORTE FERNANDEZ, MIREIA 5,85 14,76 4,84 25,45 

13 CARRERA MELET, SUSANA 6,15 14,23 5,00 25,38 

14 OLLER LOPEZ, CAROLA 5,85 16,85 2,65 25,35 

15 PASCUAL PORRET, IRENE 6,15 15,32 3,75 25,22 

16 SOLERA REIG, GEMMA 5,30 15,52 3,91 24,73 

17 ALEJANDRE ORDOVAS, MONICA 6,95 13,54 4,21 24,70 

18 PUGA BARCELO, DANIEL 5,20 14,81 4,68 24,69 

19 PORLAN JUY, JESSICA 7,60 12,80 4,21 24,61 

20 BARBA PLANA, GEMMA 6,60 13,92 4,06 24,58 

21 SIDORENKO IMBAKINGO, LAURA 6,30 14,20 4,06 24,56 

22 PUY BORBOLLA, NAIARA 6,70 15,15 2,65 24,50 

23 ESCLUSA DOMINGUEZ, ESTHER 6,60 13,68 4,21 24,49 

24 DOMINGUEZ HIDALGO, LAURA 5,70 15,47 3,28 24,45 

25 JIMENEZ ECHARRI, DIANA 6,85 13,21 4,37 24,43 

26 GARCIA VESGA, IKER 5,00 14,40 5,00 24,40 

27 BALDI GONZALEZ, PAULA FERNANDA 5,60 14,25 4,37 24,22 

28 JAIME PLA, ALEXANDRA 5,90 14,36 3,91 24,17 

29 SANCHEZ GIL, ANA 5,20 14,42 4,53 24,15 

30 GONZALEZ HERNANDEZ, VERONICA 5,50 15,80 2,81 24,11 

31 ALVEZ OROZCO, ALMUDENA 6,80 12,63 4,68 24,11 
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32 ARIAS PALET, SANDRA 5,60 14,55 3,91 24,06 

33 GARCIA VILAR, GEMMA 5,45 13,92 4,68 24,05 

34 VILCHEZ ORTIZ, MARIA DOLORS 7,45 13,01 3,59 24,05 

35 SEGURA MIRO, MONTSERRAT 6,50 14,35 3,12 23,97 

36 SANS GUIXE, MONTSERRAT 5,65 14,00 4,21 23,86 

37 RUIZ BERCIANOS, ESTHER 7,60 11,86 4,37 23,83 

38 TORRES MORENO, MARIA PILAR 6,35 13,24 4,21 23,80 

39 MANZANO LOPEZ, EVA 5,25 13,54 5,00 23,79 

40 FONTGIVELL YESTE, MARIONA 5,55 13,83 4,37 23,75 

41 PEREZ VEREAS, LETICIA 7,25 12,38 4,06 23,69 

42 BLASCO ROMERA, ARIADNA 5,15 13,64 4,84 23,63 

43 BERGADA SOLSONA, MARIA ELENA 6,25 13,30 4,06 23,61 

44 BERNAL CISNEROS, SARA 5,75 12,84 5,00 23,59 

45 MASQUE GUILLEMAT, ANNA 6,55 13,10 3,91 23,56 

46 MORET PAIRO, MARTA 5,60 15,07 2,81 23,48 

47 SOLA NAVARRO, MONTSE 5,90 13,66 3,91 23,47 

48 CANO ROMERO, VANESSA 5,25 13,99 4,21 23,45 

49 VENTURA GONZALEZ, LAIA 5,00 14,98 3,43 23,41 

50 VILAGINES SOLA, LAIA 6,00 12,73 4,68 23,41 

51 BURNAT ALBERICH, MERCEDES 6,00 13,80 3,43 23,23 

52 ROYO LLEIXA, JOAN 5,00 15,19 2,97 23,16 

53 LEIVA MILLAS, ISABEL 6,25 12,33 4,37 22,95 

54 MURILLO BOSA, GEMMA 5,50 14,85 2,50 22,85 

55 XARLES PRIMS, MARTA 7,05 12,94 2,81 22,80 

56 LARREA PEREZ, VANESA 5,45 12,31 5,00 22,76 

57 ARTIGAL JULIEN, MARC 5,90 13,42 3,28 22,60 

58 LAFUENTE NAVARRO, IZASKUN 7,00 11,98 3,59 22,57 

59 CHUECA GUIJARRO, CONCHI 5,80 12,32 4,37 22,49 

60 AURA MASIP, SANDRA 5,65 12,73 4,06 22,44 

61 MARTI VICO, SALVADOR LUIS 5,25 12,97 4,21 22,43 

62 FERRER CUNILL, MERITXELL 6,15 11,90 4,37 22,42 

63 NUÑEZ MUÑOZ, MARIA 5,55 12,15 4,68 22,38 

64 CUNILLERA LAHOSA, MAR 5,55 12,30 4,37 22,22 

65 SEGURA XATRUCH, ESTEVE 5,10 12,93 4,06 22,09 

66 ASENSIO CAPOTE, VERONICA 6,00 12,47 3,59 22,06 

67 REGAS GUILLAMON, JOAN 5,35 12,62 4,06 22,03 

68 PEREZ MONTON, CARMEN MARIA 5,35 12,56 4,06 21,97 

69 SANTACATALINA GEA, CAROLINA 5,60 12,00 4,37 21,97 

70 SOL RUEDA, AGATA 6,60 11,26 4,06 21,92 
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71 MONCOSI CARBO, MARIA LLUNA 6,25 11,59 4,06 21,90 

72 ARIAS PORCEL, SUSANA 5,75 12,16 3,91 21,82 

73 LOSADA ORTIZ, MONICA 5,00 13,39 3,28 21,67 

74 MINGUILLON COLOMER, CLARA 6,65 10,02 5,00 21,67 

75 FLORES VAZQUEZ, IRENE 6,15 12,37 3,12 21,64 

76 GALLARDO GIRON, ALBERTO 5,00 12,85 3,75 21,60 

77 FONT MIGUEL, TATIANA 5,75 11,38 4,37 21,50 

78 CAZORLA PALOMO, JOSEP 5,65 12,70 3,12 21,47 

79 OLMOS SANCHEZ, YOLANDA 6,35 11,83 3,28 21,46 

80 RODRIGUEZ FERNANDEZ, NATIVIDAD 5,50 11,85 4,06 21,41 

81 PALOMARES ARROYO, JULIANA MARIA 6,25 12,60 2,50 21,35 

82 MEJIAS CABESTANY, LOIDA 5,90 10,45 5,00 21,35 

83 MERINO ALVAREZ, CRISTINA 5,65 11,20 4,37 21,22 

84 RICH BULLON, ALEIX 5,15 11,49 4,53 21,17 

85 HOMS RAMIREZ DE LA PISCINA, ALBA 6,15 10,48 4,53 21,16 

86 CASTRO HUELAMO, SONIA 5,05 12,31 3,75 21,11 

87 GIL DE OÑATE, PAU 6,05 11,78 3,28 21,11 

88 GOMEZ WAITE, NATALIA VANESA 6,60 10,96 3,43 20,99 

89 PRADO BURON, MARTA 5,45 10,51 5,00 20,96 

90 GALLO FERNANDEZ, RAQUEL 6,00 12,28 2,50 20,78 

91 HERNANDEZ DIESTE, ANNA 7,10 10,08 3,59 20,77 

92 MASIP PEREZ, LARA 5,50 12,40 2,81 20,71 

93 EGEA AGUSTI, TERESA 5,85 10,60 4,21 20,66 

94 GOMEZ DELGADO, NIEVES 5,00 12,68 2,97 20,65 

95 DOMENECH GUTIERREZ, SILVIA 7,50 10,34 2,81 20,65 

96 RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA ISABEL 6,00 11,63 2,97 20,60 

97 HERNANDEZ SUÑER, MARTA 5,30 11,60 3,59 20,49 

98 BOSCH TEJEDERAS, NATALIA 6,10 10,00 4,37 20,47 

99 LEON BARROSO, MAITE LEONOR 5,35 10,73 4,37 20,45 

100 BORRAS AGUILAR , ALBERT 6,20 10,34 3,91 20,45 

101 MALPARTIDA MONTERDE, PATRICIA 5,60 11,84 2,97 20,41 

102 CLIMENT GARRABOU, MIREIA 5,05 11,68 3,59 20,32 

103 CHICO MOTTA, CARLA 5,30 10,63 4,37 20,30 

104 LAZKANO IBABE, LIDE 5,45 12,11 2,65 20,21 

105 VERA VALLES, MIREYA ROSER 5,60 11,14 3,43 20,17 

106 FOGUET LORCA, HELGA 5,35 12,00 2,81 20,16 

107 JUAN SERRAHIMA, MARIA 5,75 11,65 2,65 20,05 

108 VICENTE GUTIERREZ, MARTA 5,00 10,15 4,84 19,99 

109 FERNANDEZ SANCHEZ, JUDITH 7,05 10,00 2,81 19,86 
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110 GUIRAO ALMERICH, MIREIA 5,35 11,21 3,28 19,84 

111 GIL DIAZ, NOEMI 5,30 10,62 3,91 19,83 

112 CIFUENTES SALVANS, IRIS 5,35 10,05 4,21 19,61 

113 HERAS MIGUEL, ANA 5,95 10,35 3,12 19,42 

114 MOLINA BOBER, LAURA 5,75 11,11 2,50 19,36 

115 FERNANDEZ MADRIGAL, RAQUEL 5,55 10,37 3,43 19,35 

116 RUIZ COTA, MARTA 5,00 11,46 2,81 19,27 

117 TUR ALMENDRO, ESTER 6,40 10,17 2,65 19,22 

118 GARCIA GARCIA, ANTONIO 5,65 11,05 2,50 19,20 

119 BENEYTO MARTINEZ, ISABEL 5,70 10,93 2,50 19,13 

120 NIETO REINA, BEATRIZ 5,25 11,35 2,50 19,10 

121 MUÑOZ BURZON, EULALIA 5,50 10,41 2,97 18,88 

122 LOPEZ FOLCH, SUSANNA 5,85 10,00 2,65 18,50 

123 PORCEL RIU, FRANCISCO 5,10 10,23 3,12 18,45 

124 GARCIA ANTIGA, GEMMA 5,15 10,00 3,12 18,27 
 

 
 

Concursos 
 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 19 de juliol de 2016, ha 

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

número 19/2016-C, el senyor Miguel Ángel REQUENA PEREZ (mat. 27878), de la 
categoria Gestor/a d'Administració General i subgrup A2, per ocupar un lloc de 
treball de Gestió Projectes 2 de la General, codi 70.20.GE.10, amb complement de 
destinació de nivell 24, i adscrit a la Direcció de Serveis de Relacions 
Internacionals de la Gerència de Presidència i Economia. 

 
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 19 de juliol de 2016, ha 

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

número 39/2016-C, la senyora Elisabeth ULIBARRI CARLE (mat. 22661), de la 
categoria Administrativa i subgrup C1, per ocupar un lloc de treball de Suport 2 de 
la família General, codi 90.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 20, i 
adscrit al Centre Garcilaso de la Gerència del Districte de Sant Andreu.  

 
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 19 de juliol de 2016, ha 
adoptat la següent resolució: 

 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 42/2016-C,  
la senyora Itziar GOROSTIAGA CANALS (mat. 25738), de la categoria TM 

Enginyeria i subgrup A2, per ocupar un lloc de treball de Cap Secció 1 de la família 
General, codi 50.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 24, i adscrit al 
Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai 
Públic (Gerència del Districte de l'Eixample) 

 
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
 

 
La Gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 11 de juliol de 2016 ha 

adoptat la següent resolució: 
 
Declarar desert el concurs núm. 7/2016: GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la 

família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Programa de Difusió 
Cultural de l’Institut de Cultura de Barcelona atès que la persona candidata no ha 
arribat a assolir la puntuació mínima exigida per les bases de la convocatòria. 
 

 
La gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 18 de juliol de 2016 ha 

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

número 8/16, la Sra. Ma. José Otal Loscertales (Mat. 21637), per a ocupar el lloc 
de treball de Cap de Departament 2 de la família professional general (GE) 
(40.20.GE.10) al Departament d’Administració del Museu de Cultures del Món i 
Etnològic de la Direcció d’Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació de 
l’Institut de Cultura de Barcelona, amb complement de destinació nivell 24 i 
complement específic corresponent a aquest lloc de treball, segons catàleg vigent. 
 

 
Lliure designació 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 12 de juliol de 2016, ha 

adoptat la següent resolució: 
 
Nomenar la funcionària de carrera Sra. ROSA MARIA FUMADO ALEMANY (mat. 

21296), de la categoria Administrativa, subgrup C1, en el lloc de Suport 3 de la 
família General, codi 90.30.GE.20, amb complement de destinació de nivell 18, 
adscrit a la Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics 
(Gerència de Recursos), per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant 
lliure designació núm. 19/2016-L. 

 
 
El Gerent Municipal, en data 11 de juliol de 2016, ha adoptat la següent 

resolució: 
 
Nomenar, el senyor Jordi AGUILAR MONTFERRER (mat. 36302), de la categoria 

Gestió d'Administració General, subgrup A2, en el lloc de Cap Departament 1, de la 
família General, codi 40.10.GE.10 amb nivell de destinació 26, al Departament de 
Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals (Gerència del Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi), per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant 
lliure designació núm. 23/2016-L. 
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Lliure designació interadministrativa 

 
El Gerent Municipal, en data 11 de juliol de 2016, ha adoptat la següent 

resolució: 
 
Nomenar la Sra. Eva HERRERO ALONSO (mat. 27396) de la categoria Gestor/a 

d’Administració General, subgrup A2, en el lloc de Cap Departament 1, de la 
família General, codi 40.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 26, del 
Departament de Desenvolupament de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, per haver superat la convocatòria interadministrativa de provisió 
mitjançant lliure designació núm. 106/2016 publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7058, de 15 de febrer de 2016, amb efectes 1 de 
setembre de 2016. 
 
 
Altres processos llocs directius 

El Gerent Municipal, actuant per delegació de l’Alcaldessa, en data 8 de juliol de 
2016, ha dictat la següent resolució:  

 
Declarar deserta la convocatòria número 1385/2015 per a la cobertura del lloc 

de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, atès que cap dels perfils professionals 
s’adequa al lloc de treball convocat.  
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ANUNCIS 

Altres anuncis 
 

Districte Sants-Montjuïc 
 

 
Expedient: 3BD 2016/010 
 
El Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, en data 4 de juliol de 2016, actuant 

d’acord amb les facultats delegades per l’Alcaldia, ha adoptat la següent Resolució: 
 
Aprovar el Projecte d’arranjament del solar del carrer Rosés número 8 dins de 

Pla de Buits. Fase II de l’Ajuntament de Barcelona, al districte de Sants-Montjuïc, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un 
import de 201.033,51 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la 
Gaseta Municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la Societat 
Municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en 

el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la recepció de la present 
notificació. 

El recurs d’alçada 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 d’alçada, que s’entendrà produïda un 
cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva 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. 
 
El que es comunica per al coneixement dels interessats i als efectes oportuns. 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. El Cap del Departament de Serveis Juridics-

Secretaria, Juan Carlos Parejo Perogil 
 

* * * 
 

 
Districte d’Horta-Guinardó 

 
Anunci d’aprovació del Projecte executiu del Casal de Gent Gran de Sant 
Genís 
 
Expedient 7BD 2015/142 

 
LA Comissió de Govern, en sessió del dia 30-06-2016, adoptà el següent acord: 
Aprovar definitivament el Projecte executiu del Casal de Gent Gran de Sant 

Genís, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.098.100,57 euros, 
el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
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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 Taulell d’Anuncis de 
l’Ajuntament; 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 
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, 11 de juliol de 2016, El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
 

* * * 
 

Districte de Sant Martí 
 
El 16 de juny de 2016 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades 

per l’Alcaldia per Decret de 13 de juny de 2015, modificat per Decret de 25 de juny 
de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars de la 2a Edició del Premi Jove 
de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista – 
Convocatòria 2016. 

 
En compliment del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les 
esmentades bases particulars es sotmeten a informació pública durant el termini 
de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, a fi 
que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les 
al·legacions que creguin adients. 

 
En cas de no presentar-se al·legacions en el termini d’informació pública les 

bases particulars es tindran per aprovades definitivament. 
 
BASES DE LA 2a EDICIÓ DEL PREMI JOVE DE CÒMIC SANT MARTÍ PER A 

LA PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA - 
CONVOCATÒRIA 2016. 

 
PRESENTACIÓ 

 
En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a 

l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, amb el 
suport de la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona,  convocarà la 2a Edició del 
Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència 
masclista. 
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Aquest premi té com a finalitat sensibilitzar i implicar les persones més joves en 
la lluita contra les violències masclistes i en unes relacions més equitatives i 
igualitàries entre homes i dones, a través de l’expressió creativa, en un mitjà 
artístic proper i assequible com és el còmic. 

 
La violència masclista és una greu vulneració dels drets humans que, 

malauradament, se segueix produint i perpetuant en les nostres societats. La seva 
eliminació depèn, en gran part, dels canvis que es produeixin en la cultura. Això és 
així perquè els discursos i les representacions culturals juguen un paper 
fonamental en l’educació de les persones: construeixen el nostre imaginari 
col·lectiu, incentiven les nostres visions i idees sobre el món en que vivim, creen 
expectatives i desperten il·lusions, de manera que poden ser una eina de 
transformació i cohesió social al servei de la igualtat de gènere, però també, 
moltes vegades, un instrument de discriminació i violència masclista, que reforça 
mites, prejudicis, rols i estereotips, que construeixen i sostenen dinàmiques i 
estructures d’opressió i exclusió.  

 
En conseqüència, és important incentivar en les persones joves l’anàlisi crítica, 

el debat i la reflexió entorn de les representacions culturals i la seva relació amb 
les discriminacions i violències masclistes, així com la seva participació activa en la 
creació de discursos i representacions alternatives que fomentin la igualtat i la no 
violència per raó de gènere. En aquest sentit, el còmic resulta una eina útil, pot 
permetre als i les joves expressar-se de forma creativa per tal d'abordar aquestes 
problemàtiques, partint d’un format que els hi és propi i que tenen a l’abast. 

 
És per això que el Districte convoca la 2a Edició del Premi Jove de Còmic Sant 

Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista – Convocatòria 2016, 
d’acord amb les següents  bases. 

 
Base Primera. Objecte i finalitat del concurs 
Base Segona. Participants 
Base Tercera. Requisits de les obres 
Base Quarta. Procediment per concursar i documentació a presentar 
Base Cinquena. Jurat 
Base Sisena. Criteris de valoració 
Base Setena. Premis 
Base Vuitena. Difusió de les obres 
Base Novena. Auditoria, propietat intel·lectual i cessió de drets 
Base Desena. Acceptació de les bases. 
 

BASE PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 2a Edició del Premi Jove de 

Còmic Sant Martí – Convocatòria 2016, que té per finalitat sensibilitzar adolescents 
i joves sobre el fenomen de la violència masclista i d’implicar-los en la lluita per a 
l’eradicació de les discriminacions de gènere i en la creació de nous imaginaris 
igualitaris i no sexistes a través del llenguatge del còmic, en el marc de la cultura 
de la pau i de la no violència. 

 
BASE SEGONA. PARTICIPANTS 

 
Podran participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o 

treballin a Barcelona, i que a 31 de desembre de 2016 tinguin fins a 25 anys. 
 
Es pot concursar de manera individual o col·lectiva, però cada participant només 

podrà presentar una obra.  
Categories: 
 
- Categoria A: persones d’entre 16 i 25 anys, a 31 de desembre de 2016. 
- Categoria B: persones menors de 16 anys, a 31 de desembre de 2016.  
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BASE TERCERA. REQUISITS DE LES OBRES 

 
Podrà presentar-se al concurs qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la 

convocatòria i al concepte comunament acceptat de còmic i que, a criteri del jurat, 
compleixi amb els següents requisits:  

 
Les obres hauran d’estar dirigides a denunciar el fenomen de la violència 

masclista i contribuir a la seva prevenció i eradicació, així com mostrar sensibilitat 
envers les desigualtats i discriminacions de gènere. Podran centrar-se en qualsevol 
tipologia de violència que s’exerceixi contra les dones com a manifestació de la 
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de 
poder dels homes sobre les dones, sigui per mitjans físics, econòmics o psicològics, 
en l’àmbit públic o en el privat. També podran explorar els vincles d’aquesta 
violència amb d’altres aspectes com les relacions sexoafectives, les discriminacions 
per orientació sexual i identitat de gènere, els rols i estereotips, les formes de 
dominació cultural, les imposicions estètiques o la normativització de les 
corporalitats. 

 
Quedaran excloses les obres que, a criteri del jurat, vulnerin amb el seu 

contingut la dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació 
per motius de sexe, naixement, ètnia, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra 
circumstància personal o social. 

 
Les obres hauran de ser originals i inèdites, presentar-se completes i acabades, i 

tenir una extensió d’entre una i quatre pàgines, amb un mínim de dues vinyetes. 
L’estil, el tractament i el gènere de la historieta són totalment lliures, es podran 
presentar en blanc i negre o color, en català o castellà.   

 
Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses 

a concurs. 
 

BASE QUARTA. PROCEDIMENT PER CONCURSAR I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Les presents bases es podran recollir a les biblioteques i a la seu del districte de 

Sant Martí, així com al Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD). 
També es podran consultar per Internet a  

 
http://w110.bcn.cat/portal/site/SantMarti, www.bcn.cat/dones, 
www.premijovecomicsantmarti.cat, 
 
 i a les webs de les biblioteques de Sant Martí: Camp de l’Arpa- Caterina Albert, 
Poblenou- Manuel Arranz, El Clot- Josep Benet, Sant Martí de Provençals, Ramón 
d’Alòs- Moner, Xavier Berenguel.  

 
Format de les obres 
 
Les obres s’hauran de presentar en format paper i en suport digital: 
 
• Format paper: Es presentaran còpies impreses en DIN-A4 amb les pàgines 

numerades, ordenades, grapades i/o enquadernades. En cap cas 
s’acceptaran els originals de les obres. 

• Suport digital: La còpia digital es presentarà en suport CD o llapis USB, en 
les imatges en format jpg o tiff, i amb 300 dpi de resolució. 

 
Lloc de presentació 
 
Les obres es presentaran al Registre General de l'Ajuntament (pl. Sant Miquel, 

s/n, planta baixa) o als registres municipals ubicats a les Oficines d’Atenció al 
Ciutadà. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/SantMarti
http://www.premijovecomicsantmarti.cat/
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Documentació a presentar  
 
Caldrà presentar una instància en què se sol·liciti participar en la convocatòria, 

d’acord amb les presents bases. 
 
A la instància s’adjuntarà un sobre tancat, al dors del qual s’hi indicarà: “II 

Premi Jove de còmic Sant Martí – Convocatòria 2016”, el títol o lema de l’obra i la 
categoria a la qual es presenta (A o B) el seu autor, amb el següent contingut:  

 
a) L’obra, que es presentarà amb un títol o lema, sense firma i sense el nom 

de l’autor/a. 
 

b) Un escrit en el que consti el títol i lema de la obra, les dades personals 
l’autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon, e-mail i edat) i la indicació de la 
seva vinculació amb Barcelona (domicili, treball o estudis). 

 
c) Fotocòpia del DNI, NIE, o permís de residència de la persona participant, i si 

no se’n disposa la fotocòpia complerta del llibre de família. 
 

d) Si les persones concursants són menors de 18 anys, serà necessària 
l’autorització per a participar al concurs del pare/mare o tutor/a legal, a la 
que caldrà adjuntar fotocòpia del document acreditatiu de la persona 
signant de l’autorització, així com l’autorització d’ús d’imatge per als 
materials de difusió de l’activitat gràfics o audiovisuals que editi 
l’Ajuntament (vegeu model disponible a la web 
lameva.barcelona.cat/santmarti). 

 
e) Si es tracta d’una obra col·lectiva, caldrà identificar totes les persones que 

conformin el col·lectiu, les quals seran considerades coautores de l’obra, 
però caldrà nomenar-ne una com a representant.  

 
Termini de presentació  
 
El termini per presentar les obres s’iniciarà el dijous 1 de setembre de 2016 i es 

tancarà el divendres 4 de novembre de 2016. 
 
Esmena 
 
Si la documentació presentada fos incomplerta, s’observessin defectes de forma 

o no reunissin els requisits indicats, l’organització requerirà la seva esmena, 
atorgant un termini de 5 dies a tal efecte, amb indicació que la manca d’esmena 
suposarà quedar fora del concurs. 

 
Drets d’imatge  
 
La participació en el concurs autoritza a l’Ajuntament per a la utilització de les 

imatges per a materials de difusió de l’activitat, gràfics o audiovisuals. 
 

BASE CINQUENA. JURAT 
 
El jurat serà presidit pel regidor del Districte de Sant Martí o per la persona en 

qui delegui i estarà format per una creadora de còmic, un/a professional del món 
editorial vinculat/da al còmic, un/a professional de l’educació plàstica, una persona 
experta en prevenció de la violència masclista, un/a representant del consell de 
Dones del Districte i un/a representant del Departament de Feminismes i LGTBI de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
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A les sessions de deliberació assistirà una persona membre de l’equip tècnic del 
Districte que actuarà amb les funcions de secretari/a del jurat, amb veu i sense 
vot.  

 
La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra 

a la convocatòria. 
 
Són funcions del jurat: 
 
- Decidir quines obres són admeses a concurs.  
- Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les obres que hi participen.  
- Fer una preselecció de les obres admeses de cara a la posterior difusió i/o 

publicació. 
- Emetre el veredicte sobre les obres premiades de cada categoria. 
 
L’actuació del jurat se subjectarà als criteris de valoració establerts a les 

presents bases, i en tot allò no previst a les mateixes ajustarà la seva actuació al 
que disposa la normativa de règim local. 

 
Els acords del jurat s'adoptaran per majoria simple de vots. En cas que alguna 

de les persones membres del jurat no pugui assistir a una reunió, podrà emetre el 
seu vot per escrit i trametre’l al president o presidenta.  

 
BASE SISENA. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
En el procés de valoració de les obres, el jurat tindrà en compte:  
 
• El grau d’adequació a l’objectiu de la convocatòria. 
• La sensibilitat respecte a les discriminacions de gènere. 
• El potencial de l’obra com a mitjà per a la sensibilització.  
• L’ús dels recursos gràfics, narratius i estètics en la construcció del discurs 

de denúncia entorn de la violència masclista i de les discriminacions i 
desigualtats que la propicien. En aquest sentit, valorarà:  

 
− L’ús del llenguatge amb perspectiva de gènere en els textos i diàlegs. 
− L’elecció dels rols i les tipologies de personatges, en relació amb els cànons 

establerts i els estereotips de gènere.  
− El desenvolupament dramàtic dels personatges i el tractament de les 

identitats de gènere i de les relacions afectivosexuals. 
− El tractament de l’estètica i de les corporalitats dels personatges en la seva 

caracterització gràfica. 
− Els temes, valors, conflictes i dinàmiques que es posin en joc en la narració 

a través de les diverses vinyetes i la seva relació amb les desigualtats i 
discriminacions de gènere. 

− L’establiment de relacions entre els conflictes individuals dels personatges i 
el context social i cultural en el qual es desenvolupen.  

− L’ús dels espais (públic-privat, domèstic, laboral, d’oci, etc.) i la seva relació 
amb les desigualtats de gènere i la violència masclista. 

− L’enfocament crític i la visió innovadora entorn de determinats mites, tòpics 
i clixés presents a la nostra cultura: la masculinitat i la femineïtat, l’amor 
romàntic, els cànons en les relacions sexoafectives, l’objectivització sexual 
de les dones, l’atracció per la violència o els estereotips associats a les 
persones agressores i a les víctimes de violència masclista.  

− El tractament de la violència masclista: quina tipologia de violència s’està 
visibilitzant, com es representa, com es mostra o se suggereix, quin 
enfocament i quin missatge es construeixen a través d’aquesta 
representació.  

− La referència explícita o implícita en el desenvolupament de la narració a 
estratègies no violentes, comportaments respectuosos i dinàmiques 
igualitàries. 
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Així, es premiarà l’obra que, a través del llenguatge del còmic, més i millor 

contribueixi a la reflexió, denúncia i sensibilització entorn de la violència masclista.  
 
En cas d’empat serà objecte de consideració especial per part del jurat el 

tractament transversal de la violència de gènere, és a dir, una visió global que 
mostri la multiplicitat de causes, tipologies i àmbits d’impacte d’aquesta violència, 
el seu arrelament a la societat i/o el seu sentit en el marc d’un sistema de 
relacions de poder dels homes sobre les dones. 

 
BASE SETENA. PREMIS 

 
Premis del jurat 
 
El jurat atorgarà un premi únic i indivisible per a cadascuna d’aquestes 

categories: 
 
- Categoria A: dotació econòmica per valor de 1.000€ i un lot de còmics i 

novel·les gràfiques. 
- Categoria B: un curs intensiu de còmic, un lot de material gràfic especialitzat i 

un lot de còmics i novel·les gràfiques. 
 
El jurat, a més, podrà atorgar un màxim de tres mencions especials per 

categoria, a aquelles obres que destaquin en l'ús dels recursos gràfics, narratius i 
estètics des d'una perspectiva de gènere, valorant-se en aquest sentit, entre 
d'altres, l'originalitat de la visió plantejada sobre la violència masclista, el 
tractament i el protagonisme dels personatges femenins o la contribució estètica 
en la construcció d’imaginaris igualitaris i no sexistes.  

 
Si es concedeixen mencions especials els guardonats/des rebran un certificat 

acreditatiu i un còmic o novel·la gràfica. 
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en el decurs de 

l’acte públic de lliurament de premis, en una data pròxima al dia 25 de novembre 
de 2016. La data, el lloc i l’hora s’anunciaran en el moment de fer la convocatòria 
del Premi i es podrà consultar per Internet a  

 
http://w110.bcn.cat/portal/site/SantMarti, www.bcn.cat/dones i  
www.premijovecomicsantmarti.cat. 
  
Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits 

suficients per ser guardonada, el Premi podrà ser declarat desert.  
 
Premis del públic 
 
S’atorgarà un premi del públic per a cadascuna de les categories, consistent en 

cada cas en un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques. 
 
Per tal de facilitar la votació popular per a l’atorgament del premi del públic, les 

obres admeses a la convocatòria es publicaran on-line a 
www.premijovecomicsantmarti.cat, i es podran votar de forma virtual fins a les 
12:00 hores del dia anterior a l’acte de lliurament dels premis.  

 
Les obres guanyadores del premi del públic també es donaran a conèixer en el 

decurs de l’acte de lliurament de premis.  
 
Els premis del jurat i del públic seran compatibles i poden recaure en una 

mateixa obra. 
 
Totes les persones premiades rebran un certificat acreditatiu del premi obtingut. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/SantMarti
http://www.bcn.cat/dones
http://www.premijovecomicsantmarti.cat/
http://www.premijovecomicsantmarti.cat/
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BASE VUITENA. DIFUSIÓ DE LES OBRES 

 
Les còpies de les obres presentades al Premi no seran retornades i quedaran 

dipositades a l’Arxiu municipal del Districte de Sant Martí. 
 
Les obres admeses a la convocatòria es publicaran on-line per tal de facilitar la 

votació popular per a l’atorgament del premi del públic.  
 
Per tal de reconèixer i difondre les aportacions de les persones participants, el 

Districte de Sant Martí es reserva la possibilitat de publicar en paper les obres 
seleccionades. En cas d’efectuar-se l’esmentada publicació es repartiran exemplars 
entre les autores i els autors, la xarxa de biblioteques i els equipaments de 
districte i de ciutat vinculats a la gent jove i a la prevenció de la violència 
masclista.  

 
El Districte de Sant Martí i l’Ajuntament de Barcelona es reserven el dret de 

reproduir, publicar i difondre les obres, un cop atorgats els premis, a través de 
diversos mitjans per tal de promocionar la convocatòria, visibilitzar les persones 
participants o sensibilitzar sobre violència masclista. Aquesta difusió es realitzarà 
en el marc del Premi i s'hi farà constar el nom de l’autora o autor i la seva 
participació en el concurs.  

 
BASE NOVENA. AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS  

 
Els autors i autores es comprometen a no presentar la seva obra a altres 

concursos fins que s’hagi conegut el resultat del Premi. 
 
Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les seves obres, 

responent de les mateixes i comprometent-se a no presentar materials que no 
tinguin drets d’ús degudament acreditats. L’organització no es fa responsable de 
l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i les autores de les 
obres. 

 
Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a les entitats 

convocants d’aquest premi, el caràcter inèdit de l’obra presentada i la titularitat en 
exclusiva sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra. 

 
La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores, 

però amb la presentació de les obres s’autoritza a l’Ajuntament de Barcelona a la 
reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les mateixes, 
mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes no tinguin un 
objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció 
dels i de les autores que hi han participat i/o a la sensibilització entorn de la 
violència masclista en el marc del Premi. La cessió es fa gratuïtament, sense límit 
de temps i per a l’àmbit territorial mundial. 

 
Les persones participants eximeixen a les entitats convocants d’aquest premi de 

qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres 
terceres persones. 

 
En cas d’edició de les obres premiades, caldrà que les autores i els autors facin 

constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Aquesta obra ha rebut el 
Premi…” d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres 

originals, estan obligades a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona – Districte de 
Sant Martí l’import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici 
de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin. Per fer efectiu l’import a 
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retornar, al qual s’afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà 
procedir per la via del constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de 
manera voluntària. 

 
BASE DESENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 
La participació en la convocatòria suposa el coneixement i la plena acceptació de 

les seves  bases, així com del premi en el cas que li sigui atorgat.  
 
Per tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplicarà la legislació vigent. 
 
Barcelona, 22 de juny de 2016, La cap del Departament de Serveis Jurídics-

Secretaria, Rocío Benito i Arranz 
 

* * * 
 

Districte de Sant Martí 
 

La Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l’Alcaldia per 
Decret de 13 de juny de 2015 modificat per Decret de data 1 de juliol de 2015, en 
sessió celebrada el 16 de juny de 2016 ha aprovat inicialment les bases particulars 
del IX Certamen literari “Paraules a Icària”. 

 
En compliment del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les 
esmentades bases particulars es sotmeten a informació pública durant el termini 
de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, a fi 
que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les 
al·legacions que creguin adients. 

 
En cas de no presentar-se al·legacions en el termini d’informació pública les 

bases particulars es tindran per aprovades definitivament. 
 

BASES PARTICULARS DEL IX CERTAMEN LITERARI “PARAULES A ICÀRIA” 
 
1. Objecte i finalitats: L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació del 

IX certamen literari “Paraules a Icària”, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona – 
Districte de Sant Martí i Edicions Saragossa, que es convoca amb la finalitat de 
promoure la creació literària i fomentar el plaer de la lectura. Aquest certamen es 
divideix en dues categories. 

 
El certamen s’efectua en règim de concurrència pública, mitjançant la 

convocatòria de concurs. La gestió del certamen s’efectuarà respectant els principis 
de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, 
eficàcia i eficiència. 

 
2. Participants: El certamen està obert a la participació de totes aquelles 

persones físiques que en tinguin coneixement, sense limitació d’edat, nacionalitat o 
residència. 

 
3. Premi: L’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí atorgarà al 

guanyador de cadascuna de les categories una dotació econòmica de 1.800 euros 
(subjecta a retenció de l’IRPF, segons s’escaigui) i un guardó consistent en una 
reproducció de l’escultura “Paraules a Icària”, obra de l’escultora Sònia Benítez 

 
Per altra banda, EDICIONS SARAGOSSA atorgarà com a premi la signatura d’un 

contracte d’edició per a la publicació de 600 exemplars de cadascuna de l’obra 
guanyadora de la categoria El cistell i de 300 exemplars per a la categoria Ritmes, 
segons el que preveuen les presents bases i la Llei de Propietat Intel·lectual. Això 
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comporta que els participants accepten que EDICIONS SARAGOSSA divulgui 
públicament la seva obra en cas que resulti guanyadora. 

 
La dotació econòmica que atorgarà el Districte de Sant Martí s’abonarà 

mitjançant transferència bancària al compte que els guanyadors designin a l’efecte 
i queda condicionada a l’existència de crèdit suficient a la partida pressupostària 
0610-48101-33411 del Pressupost de 2017. 

 
4. Condicions i requisits de participació: 

 
4.1. Categories: El certamen es divideix en dues categories corresponents a 

dues de les col·leccions d’Edicions Saragossa: 
 
I. El cistell. Narrativa i cròniques amb diferents eixos temàtics: 
Narracions de ficció arrelades en un lloc, tradició i/o costums de les nostres 

terres. 
Esdeveniments de la pròpia vida: vivències, sentiments, records, petites i/o 

grans històries. 
 

II. Ritmes: Poesia. 
 

4.2. Requisits de participació: 
 
• Els originals seran escrits en llengua catalana o castellana. 
• Cada persona pot presentar únicament un original per a cada categoria. 
• Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o 

concursos, ni publicats a Internet. 
• Els originals s’han de presentar mecanografiats a doble espai amb lletra 

Times New Roman, cos 12, o en Arial, cos 10, en fulls DIN-A4 a una cara 
(de 1.850 caràcters). 

• L’extensió del text variarà segons la categoria: 
− El cistell: mínim 125 folis i màxim 250 folis 
− Ritmes: mínim 40 poemes i màxim 100 poemes 

• Els originals han d’anar encapçalats per un títol. 
• S’hauran de presentar cinc còpies impreses de l’obra i un CD que contingui 

l’original. En ambdós casos hi ha de constar: 
«Paraules a Icària» 

• Títol de l’obra original i categoria a la qual es presenta 
• Pseudònim de l’autor/a 
 
Juntament amb l’original s’haurà de presentar: 
 
• Una carta dirigida a Edicions Saragossa indicant expressament: «Conec les 

bases de la present convocatòria del Certamen Paraules a Icària i accepto 
de complir-les», signat amb el pseudònim. 

• També s’ha d’entregar un sobre, tancat, de mida quartilla, amb el títol de 
l’original i, a dintre, un full amb les dades de l’autor/a: nom, cognoms, data 
de naixement, adreça, NIF, telèfon i correu electrònic (si en té). 

 
4.3. Termini i lloc de presentació: Els originals s’hauran de lliurar en la forma 

establerta a Edicions Saragossa, apartat de correus 21110, de Barcelona. El 
termini per a la presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà l’endemà de 
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’anunci de 
convocatòria, un cop aprovades definitivament aquestes bases, i finalitzarà el 30 
de  novembre de 2016. S’admetran els sobres que portin segell de correus amb 
data compresa dins del termini indicat per presentar els treballs. 

 
5. Criteris de valoració per a cada categoria: El Jurat tindrà en compte: 
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a) El cistell: Valorarà l’agilitat i originalitat de l’obra i la possibilitat d’activar el 
pensament i la imaginació, de despertar emocions i sentiments i de fer passar 
bones estones als lectors. 

 
b) Ritmes: Valorarà la musicalitat, l’originalitat en el fons i la forma, i la 

capacitat d’emocionar i d’evocar sentiments, així com l’estructura global de l’obra. 
 
6. Resolució i pagament 
 
El regidor del Districte de Sant Martí atorgarà els premis, a proposta dels jurats 

de cadascuna de les categories. 
 
6.1. Composició dels jurats: Hi haurà dos jurats que decidiran els resultats del 

Certamen, un per a cada categoria. Cadascun estarà constituït per cinc membres, 
amb la següent composició: un representant d’Edicions Saragossa, un representant 
del Districte de Sant Martí i tres persones relacionades amb el món de la cultura i 
les arts. La seva composició es farà pública durant l’acte de lliurament dels premis. 

 
6.2. Elecció dels guanyadors del certamen: Entre totes les propostes 

presentades i que compleixin els requisits assenyalats, el Jurat proposarà un únic 
guardó de cada categoria i es reservarà la facultat de proposar declarar deserta 
qualsevol categoria si ho considera oportú. La proposta del jurat es prendrà per 
majoria simple. 

 
Les propostes dels resultats s’hauran de reflectir en un document signat per tots 

els membres del Jurat com a màxim el 10 de febrer de 2017. 
 
6.3. Lliurament dels premis: La comunicació dels resultats i el lliurament dels 

premis es farà durant la celebració que tindrà lloc el dia 16 de febrer de 2017, a 
les 19h. a la Sala d’Actes de l’Ajuntament del Districte de Sant Martí (plaça de 
Valentí Almirall, núm. 1 - 08018 de Barcelona). En l’acte es donarà a cada 
guanyador un guardó i dies després, mitjançant transferència bancària, l’import de 
la dotació econòmica, al qual s’haurà deduït la retenció de l’IRPF que correspongui. 

 
D’altra banda, en el termini de dos mesos des de la resolució del certamen, se 

signarà el contracte d’edició de les obres guanyadores amb els requisits indicats en 
les presents bases. La publicació de les obres premiades es durà a terme abans de 
setembre de 2017. Els organitzadors podran requerir l’assistència dels guanyadors 
en els actes de presentació i de promoció de la seva obra. 

 
Contra la resolució d’atorgament dels premis es podrà interposar recurs d’alçada 

davant l’Alcalde en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de l’acte de 
comunicació dels resultats i lliurament dels premis. Contra la desestimació tàcita 
del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda quan hagin passat tres mesos des de 
l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi notificat cap resolució expressa, 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjats contenciós 
administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia 
següent al que s’hagi produït l’acte presumpte. 

 
Els originals no premiats es podran recollir a partir de l’endemà de l’acte de 

lliurament de premis i fins al 25 de març de 2017. Un cop transcorregut aquest 
termini, els organitzadors entendran que els autors hi renuncien i destruiran els 
originals. 

 
7. Autoria dels originals participants: Els participants garantiran l’originalitat de 

l’obra que presentin, de la qual seran autors a tots els efectes, així com que no és 
còpia ni adaptació de cap altra obra de similars característiques. En aquest sentit, 
el/la participant serà l’únic responsable de les possibles reclamacions o accions 
judicials o extrajudicials que es puguin dur a terme contra els organitzadors per 
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aquests motius i conceptes, i assumirà les despeses generades en defensa dels 
organitzadors, si s’escau. 

 
En cas de comprovar-se que els guanyadors no són autors de les obres 

originals, estan obligats a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona – Districte de 
Sant Martí l’import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici 
de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin. Per fer efectiu l’import a 
retornar, al qual s’afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà 
procedir per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de 
manera voluntària. 

 
8. Limitacions i restriccions: Queda prohibida la utilització de marques, 

denominacions o signes distintius aliens tant pel que fa al títol com al contingut de 
les obres presentades i la vulneració de qualsevol dels drets de propietat 
intel·lectual d’obres alienes. 

 
Els organitzadors queden facultats per a no admetre o per a invalidar la 

participació dels originals que suposin un atemptat contra la dignitat de les 
persones o vulnerin drets i valors reconeguts en la Constitució i l’Estatut, 
especialment en allò relatiu a la infantesa, la joventut, la dona, l’apologia del 
terrorisme o la discriminació per raons de sexe, religió, orientació sexuals, etc. i, 
en general, que vulnerin les normes vigents. 

 
9. Cessió de drets dels guanyadors: Els autors/es premiats cedeixen a 

EDICIONS SARAGOSSA en exclusiva tots els drets d’explotació de la seva obra, en 
qualsevol forma, en totes les modalitats, per a tots els països i llengües del món i 
per als terminis màxims de duració que la legislació estableix per a cada modalitat. 
La dotació econòmica del premi no va a compte dels drets d'autor i, per tant, 
l'editorial pagarà aquests drets a partir del primer exemplar venut de l'obra un cop 
editada. 

 
Els drets d’explotació objecte de cessió comprendran, entre altres, els de 

reproducció (per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital o 
de qualsevol altra índole), els de distribució (mitjançant venda, lloguer, préstec o 
de qualsevol altra forma i en qualsevol format o suport i canal), els de comunicació 
pública (a través de projecció audiovisual, representació escènica, emissió per 
radiodifusió, transmissió per cable, fibra òptica, amb fil o sense, sistemes 
telemàtics, digitals o en línia, incorporació a bases de dades, o qualsevol altre 
sistema), els de transformació (traducció a qualsevol llengua, adaptació a obra 
audiovisual o dramàtica, cinematogràfica, televisiva, vídeo, etc., o altres obres 
derivades) i, en general, per a totes les modalitats d'explotació i mitjans de difusió 
coneguts en el moment de l’atorgament del premi. 

 
Entre els drets d'explotació cedits, s'engloben la cessió de drets d'edició en 

forma de llibre, sota les modalitats tapa dura o cartoné, tapa flexible, rústica, 
edicions econòmiques, butxaca, de luxe, de bibliòfil, fascicles, il·lustrades, 
especials per a empreses o altres editorials, per a escoles, Cd-rom o altres suports 
digitals o magnètics, amb inclusió de col·leccions o publicacions periòdiques de 
forma parcial o completa, i qualssevol altres modalitats conegudes en aquell 
moment. 

 
EDICIONS SARAGOSSA podrà efectuar l'explotació dels drets sobre l'obra 

premiada directament per si mateixa o amb qualsevol altra societat, en exclusiva o 
no, amb les quals subscriurà els acords que siguin necessaris per a possibilitar-ne 
la millor explotació i execució, tant a Espanya com a l'estranger. 

 
Els autors/es premiats s'obliguen a subscriure els contractes d'edició, cessió dels 

drets d'explotació sobre l'obra premiada i altres documents que calguin per a 
formalitzar oportunament aquestes cessions. 
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10. Drets d’imatge: Els organitzadors es reserven el dret d’utilitzar el nom i la 
imatge dels guanyadors del certamen per a divulgar-lo i en l’edició de l’obra, sense 
contraprestació econòmica. 

 
11. Altres drets: Els organitzadors es reserven el dret d’evitar que sobre aquest 

certamen s’estableixin sistemes d’especulació o de negocis i el dret d’exercir totes 
les accions legals necessàries per a posar-hi fi. 

 
12. Protecció de dades: Les dades facilitades pels participants al certamen seran 

conservades en un fitxer del qual serà titular l’Ajuntament de Barcelona – Districte 
de Sant Martí i Edicions Saragossa a fi de complir les finalitats pròpies del 
certamen fins al lliurament dels premis. Els interessats podran exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, prèvia 
sol·licitud per escrit presentada a qualsevol oficina del Registre General de 
l’Ajuntament de Barcelona o en les formes establertes a l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, i a la seu d’Edicions Saragossa. 

 
13. Acceptació de les bases: El fet de prendre part en aquest certamen 

comporta l’acceptació d’aquestes bases. Els convocants resoldran qualsevol 
aspecte no previst que es pugui plantejar. 

 
Barcelona, 22 de juny de 2016. Cap del Dept. de Serveis Jurídics – Secretaria, 

Rocío Benito i Arranz 
 

* * * 
 

Institut Barcelona Esports 
 

Exp. 20160204 
 
La Gerent de l’Institut Barcelona Esports, en data 15 de juliol de 2016, ha 

adoptat la següent Resolució: 
 
“Aprovar el projecte d’execució revisat i modificat per a la reforma i adequació 

del CEM Trinitat Vella (Fase 4,7, i 11 del projecte inicial) per l’obtenció de la 
llicència ambiental de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb la conformitat 
tècnica del Projecte i la resta d’informes que consten a l’expedient administratiu i 
que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 345.631,62 
euros, el 21 %,  de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que 
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest 
Acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la Societat Municipal BIM/sa la gestió de 
l’actuació”. 

 
Contra aquestes resolucions, que no esgoten la via administrativa, es pot 

interposar recurs d’alçada davant d’Alcaldia en el termini d’un mes, comptat des de 
l’endemà de la present publicació. 

 
Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda quan 

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

 
També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
 
La qual cosa es publica als efectes oportuns i coneixement general. 
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Barcelona, 18 de juliol de 2016. El secretari delegat, p.d. 2/2/2013, Miquel 

Benito López. 
 

* * * 
 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
 
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió del dia 07-07-

2016 adoptà el següent acord:  
 
“Encarregar a la societat Barcelona de Serveis Municipals SA (BSM, S.A.) i  a 

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) la gestió de l’explotació de 
l’aparcament dins del conjunt d’instal·lacions que integren el mercat municipal de 
la Sagrada Família (SAFA), als efectes de garantir l’eficàcia i coordinació en la 
gestió de l’aparcament i el servei del propi mercat; aprovar les condicions per les 
que es regirà la gestió, les quals figuren en el document annex (prescripcions 
tècniques de l’encàrrec), i PUBLICAR el present acord en la Gaseta Municipal.” 

 
En conseqüència, es publica l’esmentat acord per a general coneixement.  
Barcelona, 19 de juliol de 2016. Manel Armengol i Jornet, secretari delegat de 

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.  
 
 

Annex: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA I L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
MERCATS PER A L’EXPLOTACIÓ DE L’APARCAMENT DEL MERCAT 
MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA 

 
Clàusula Primera: OBJECTE I FINALITAT. 

 
El present document de prescripcions tècniques té per objecte definir i regular 

l’encàrrec de gestió que l’Ajuntament efectua a l’empresa municipal Barcelona de 
Serveis Municipals SA (en endavant, “BSM”) i a l’Institut Municipal de Mercats (en 
endavant, “MERCATS”) per a la gestió i explotació de l’aparcament del mercat 
municipal de la Sagrada Família (SAFA) situat al carrer Padilla 225 de Barcelona, 
amb la finalitat que aquesta fórmula de gestió permetrà aconseguir una major 
eficàcia i coordinació entre els usos i destins del conjunt format pel propi mercat i 
l’aparcament al seu servei. 

 
Clàusula Segona: DURADA. 

 
La vigència s’iniciarà en la data en que la Comissió de Govern de l’Ajuntament 

adopti l’acord de l’encàrrec de gestió i finalitzarà un cop transcorreguts vint-i-cinc 
(25) anys, comptats des de la data de la seva aprovació per part de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’Ajuntament podrà acordar la pròrroga del termini de vigència de l’encàrrec de 
gestió pel termini que en el seu moment tingui per oportú per a la consecució de 
les finalitats pròpies de l’encàrrec. 

 
 

Clàusula Tercera: RÈGIM ECONÒMIC. 
 
El règim econòmic del present encàrrec de gestió quedarà sotmès als següents 

aspectes: 
 
1. Cànon d’explotació. 
 
BSM satisfarà, amb caràcter trimestral i a favor de MERCATS l’import (sense 

IVA) de 127,86 € (cent vint-i-set euros amb vuitanta-sis cèntims) per cadascuna 
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de les 289 (dues-centes vuitanta-nou) places distribuïdes en les tres plantes 
subterrànies de l’aparcament, de les quals el cànon corresponent a  64 (seixanta-
quatre, situades a la planta “-1”), MERCATS el recaptarà per compte de 
l’Associació de Venedors del mercat, d’acord amb les previsions previstes per 
l’acord de l’assemblea general de l’esmentada AAVV de data 16 de juny de 2004. 

 
El nombre de places sobre les què s’hi satisfarà el cànon seran les reals al final 

de cada trimestre. 
El cànon unitari es revisarà anualment, amb efectes el dia 1 de gener, aplicant 

uns increments del 0,5% durant els 5 primers anys de durada del present 
encàrrec, de l’1% durant el anys del 6è al 10è, i del 2% els anys següents, aquet 
últim si s’acompleix la condició que el flux de caixa lliure acumulat a partir de l’any 
6è ha permès recuperar la inversió efectuada per BSM en les millores i 
arranjament de l’aparcament. El flux de caixa lliure es determinarà segons la 
comptabilitat auditada de BSM.  

 
2. Tarifes. 
 
BSM aprovarà les tarifes a abonar pels usuaris de l’aparcament i les ingressarà 

al seu favor en concepte de retribució de l’explotació de l’aparcament. Les tarifes a 
aplicar per part de BSM a les places destinades a rotació horària seran, com a 
màxim, les què l’Ajuntament té establertes en els aparcaments de gestió directa a 
través d’empreses municipals, que en cas de presentar diferències prevaldrà allò 
autoritzat a BSM pels seus aparcaments. 

BSM oferirà descomptes comercials pels clients del Mercat en tots els seus 
productes de rotació, entre els quals hi haurà vals horaris en fraccions de 15 
minuts, 30 minuts, 1 hora, 1’5 hores i 2 hores, així com d’abonaments pels 
venedors del mercat que ho sol·licitin.  

El preu / hora dels diferents tipus de vals horaris serà la tarifa que, en cada 
moment tingui aprovada BSM, amb un descompte del 50%.  

L’aparcament tindrà un ús propi de suport a la venda de productes del Mercat, i 
per tant, amb la vocació de ser utilitzat  per a la rotació per vehicles de clients del 
Mercat. En segon terme, es prestaran serveis d’estacionament als abonats, 
prioritzant la contractació d’abonaments pels venedors. Aquesta forma de 
contractació de serveis de l’aparcament, únicament es podrà dur a terme mentre 
no provoqui cap afectació a la seva funció primordial de les operacions comercials, 
és a dir, que impedeixi l’entrada de vehicles per trobar-se l’aparcament complet. 

 
Clàusula Quarta. ALTRES ELEMENTS D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC. 

 
1. BSM explotarà al seu exclusiu risc les places d’aparcament objecte del present 

encàrrec de gestió, contractant i pagant totes les despeses que s’escaiguin per a la 
complerta gestió de l’aparcament.  

2. BSM està autoritzada a col·locar rètols de publicitat a l’entrada, interior i 
sortida de l’aparcament, cobrant el lloguer corresponent, si s’escau. No podrà 
col·locar publicitat de productes alimentaris o d’establiments en competència amb 
el mercat sense permís previ i exprés de MERCATS. Tampoc podrà col·locar cap 
tipus de rètols en la part de l’aparcament reservada als comerciants de l’AA.VV. 
SAFA, i sempre amb compliment de la normativa sobre paisatge urbà. 

 
 
3. BSM assumirà, sense càrrec per a MERCATS les despeses d’il•luminació, 

control i neteja dels espais comuns de l’aparcament, com escales i rampes d’accés, 
però no de la neteja de la zona corresponent a les places destinades als 
comerciants del mercat, què no estan incloses en el present encàrrec. 

 
4. L’espai corresponent a les places d’ús exclusiu dels comerciants del mercat 

restarà separat de la resta mitjançant obstacle que privi el pas d’altres vehicles 
usuaris de l’aparcament, sense que impedeixi el pas de persones..  
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5. MERCATS es farà càrrec de les connexions, manteniments i consums 
d’aquelles instal·lacions i elements destinats a l’ús del mercat, encara que 
físicament es trobin situades en l’aparcament, incloses les despeses de 
manteniment i dels consums dels ascensors que donen accés a l’aparcament, 
excepte l’ascensor que dóna servei directe des del carrer (Provença/Padilla), del 
qual BSM es farà càrrec del seu manteniment 

 
6. BSM executarà determinades obres de millora i arranjament de l’aparcament, 

consistents en la pintada i nova senyalització de les rampes i escales d’accés, així 
com de la totalitat de les places i de la zona d’entrada i accés des del carrer, amb 
l’excepció de les places de carga i descarrega ubicades a la planta entresol. 

 
BSM i MERCATS, en atenció als canvis futurs que es puguin produir en el 

funcionament del Centre, podran proposar a la Comissió de Govern modificar les 
condicions assenyalades i una vegada aprovades les formalitzaran amb la 
signatura dels convenis corresponents. A tal efecte, celebraran una reunió anual de 
seguiment de funcionament de la totalitat del centre. 

 
Clàusula Cinquena. PRERROGATIVES DE L’AJUNTAMENT. 

 
1. Ordenar discrecionalment les modificacions d’aquest encàrrec que aconselli 

l’interès públic. 
2. Exercir la titularitat dominical sobre els béns objecte de l’encàrrec de gestió i 

totes les potestats que se’n derivin. 
3. Controlar i fiscalitzar les actuacions realitzades en el marc d’aquest encàrrec. 
 

Clàusula SISENA: CAUSES D’EXTINCIÓ. 
 
1. Revocació de l’encàrrec acordat per l’òrgan municipal competent amb la 

corresponent indemnització a BSM per l’import pendent d’amortitzar de les 
Inversions realitzades. 

 
2.Finalització del termini de vigència establert, llevat que s’acordi la seva 

pròrroga. 
 
Barcelona, juliol de 2016. 
 

* * * 
 

Institut Municial d’Urbanisme 
 

 
Anunci d’aprovació del “Projecte d’obres complementàries del Projecte 

d’urbanització del Barri de Bon pastor. Fase E”, al Districte de Sant Andreu 
 
Expedient 16obo79 CB 
 
La Comissió de Govern, en sessió de data 7 de juliol de 2016, aprovà, entre 

d’altres, el següent acord: 
“Aprovar el “Projecte d’obres complementaràies del Projecte d’urbanització del 

Barri de Bon pastor. Fase E”, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa 
pública, d’acord amb l’Informe de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de 
Bagur, SA de 16 de juny de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que 
aquest efectes es dóna per reproduït, amb un import de Ref:CG 25/16 v. 7- 7- 
2016 13: 40 20 810.385,32 euros més el 21% d’IVA; d’acord amb allò que preveu 
l’article 98.1 del Decret 305/2006, de18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, i l’article 171.b del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel que s’aprova el text Refós de la Llei de Contractes del Senyor Públic; 
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Provicia (BOP), a la Gaseta Municipal, i 
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al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a Bagur, SA 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 a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la present notificació. 

 
Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà 

interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 

 
Conra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà 

produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi 
produït la desestimació tàcita. 

 
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 
 
La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
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