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COMISSIÓ DE GOVERN

Actes
Acta de la sessió del 29 de setembre, aprovada el 6 d’octubre de 2016

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 29 de setembre 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, Gerardo Pisarello Prados, Jaume 
Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i 
les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, 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 Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d'Alcaldia Jaume Asens Llodrà i l’Im. 
Sr. Regidor Agustí Colom Cabau.

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou 
hores i trenta minuts.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 22 de setembre 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 
comuniquen les resolucions següents:

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d'Informàtica, de 13 de setembre 
de 2016, que inicia, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, el 
procediment de licitació per l’adjudicació del contracte de serveis informàtics de 
manteniment i suport recurrent i evolutius de les aplicacions informàtiques de 
l'entorn de tramitacions telemàtiques de l'Ajuntament de Barcelona, per un import 
de 955.215,59 euros (IVA inclòs), i un termini d’execució de 18 mesos.

2. Resolució del President i la Directora General de Barcelona Activa SU SPM, de 
27 de juliol de 2016, que inicia l’expedient de contractació dels serveis per al 
disseny, creació, impartició i seguiment de les accions formatives de determinades 
especialitats del catàleg formatiu del Pla de Xoc per a aturats de molt llarga 
durada, amb vigència des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2017; 
aprova el plec de clàusules per un pressupost de licitació d'1.297.435,10 euros IVA 
exclòs; i convoca la licitació per procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada i tramitació ordinària.
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3. Resolució del President i la Directora General de Barcelona Activa SU SPM, de 
25 de juliol de 2016, que adjudica el contracte de serveis de vigilància i seguretat 
de Barcelona Activa a Sabico Seguridad, SA per un import d’adjudicació 
d'1.646.113,09 euros, IVA inclòs.

4. Resolució del Conseller Delegat de Barcelona Activa SU SPM, de 23 de maig 
de 2016, que adjudica el contracte de serveis per al disseny, creació i impartició de 
les accions formatives de determinades especialitats de l’oferta formativa estable 
de Barcelona Activa (35 lots), d’acord amb el plec de clàusules aprovat per un 
import de licitació de 972.600,00 euros IVA exclòs. Lot 1 Comunicació a SC2 
Formació SL per un import d’adjudicació de 21.420,00 euros; Lot 2 Creativitat a 
UTE Rhed de consultores - Clàudia Guillem - Gemma Massoni per un import 
d’adjudicació de 23.205,00 euros; Lot 3 Lideratge a Coperfield for social good SL 
per un import d’adjudicació de 21.998,34 euros; Lot 4 Negociació a Grupo 
Montaner y Asociados SA per un import d’adjudicació de 24.990,00 euros; Lot 5 
Networking a Rosaura Alastruey García per un import d’adjudicació de  24.811,50 
euros; Lot 6 Competències Digitals a Fundació Pere Tarrés per un import 
d’adjudicació de 15.625,60 euros; Lot 7 Gestió de Grups a Pitagora Advanced SLU 
per un import d’adjudicació de 8.400,00 euros; Lot 8 Imatge Digital a Magma 3 
Interactiva Web Agency SL per un import d’adjudicació de 21.200,00euros; Lot 9 
CMS / Gestor de Continguts a UTE Bcn Knowledge Managments BKM: Jaume Pla 
Aubia, Recerca en enginyeria Informàtica SLU, Opensistemsconsulting SL I 
Magma3interactiva Web Agency SL per un import d’adjudicació de 22.040,00 
euros; Lot 10 Disseny gràfic a UTE Magma 3Box per un import d’adjudicació de 
32.860,00 euros; Lot 11 Disseny 3D a Futura Training i Consulting SL per un 
import d’adjudicació de 19.950,00 euros; Lot 12 Mobilitat: Desenvolupament 
d'aplicacions a Cast Info SA per un import d’adjudicació de 24.360,00 euros; Lot 
13 Vendes a Montse Ramos Sánchez per un import d’adjudicació de 18.535,00 
euros; Lot 14 Màrqueting a UTE Activa Consultors&Partnersi, Xavier Olivares i 
Montse Ramos per un import d’adjudicació de 32.312,00 euros; Lot 15 Formes 
Jurídiques i fiscalitat a Gesvericat, SLP per un import d’adjudicació de 37.620,00 
euros; Lot 18 Noves formes d'organització del temps a Momentumlab, SL per un 
import d’adjudicació de 7.700,00 euros; Lot 19 Cultura empresarial en igualtat i 
diversitat a Criteria Recursos Humanos SL per un import d’adjudicació de 7.140,00 
euros; Lot 20 Plataforma Empresa Ocupació (activitats RF19 dins l'eix recerca de 
feina) a Impento SL per un import d’adjudicació de 30.443,70 euros; Lot 21 
Plataforma Empresa Ocupació (activitats RF20 dins l'eix recerca de feina) a Ktcr 
Global SL per un import d’adjudicació de 30.360,00 euros; Lot 22 Sectors 
econòmics i oportunitats professionals a D'Aleph Formación SL per un import 
d’adjudicació de 37.820,00 euros; Lot 23 Sessions informatives al territori a 
Impento SL per un import d’adjudicació de 24.727,74 euros; Lot 24 Coaching 
grupal majors de 40 anys a UTE Ivo Güell, Laura Cespedosa  Cañada, Martha 
Möller, Xavier Ripoll per un import d’adjudicació de 90.712,00 euros; Lot 25 
Coaching laboral per a dones a UTE Coaching-Lab: Ana Benedito Pons, Clàudia 
Calderón i López del Pan i Ethel Cabrera Maria per un import d’adjudicació de 
35.360,00 euros; Lot 26 Coaching menors de 30 anys a El Despertador SL a 
20.800,00 euros; Lot 27 Autoconeixement a UTE Rhed de consultores - Clàudia 
Guillem - Gemma Massoni per un import d’adjudicació de 12.350,00 euros; Lot 28 
Objectiu Professional a Educaonline SL per un import d’adjudicació de 13.679,40 
euros; Lot 29 Eines bàsiques per a la Recerca de Feina: Carta i Currículum a 
Fundació Pere Tarrés per un import d’adjudicació de 71.056,65 euros; Lot 30 
Procés de selecció a Psicotec Catalunya SL per un import d’adjudicació de 
22.100,00 euros; Lot 31 Entrevista de feina a CMAP SL per un import d’adjudicació 
de 24.600,00 euros; Lot 32 Màrketing laboral i identitat digital a Associació per a 
joves TEB per un import d’adjudicació de 23.270,40; Lot 33 Eines 2.0 per a la 
Recerca de Feina: Linkedin, Twitter i Facebook a UTE Pedro Luis Rojas Aguado, 
Ariadna Vigueras Bohigas, Maria Redondo Rodrigo per un import d’adjudicació de 
32.319,00 euros; Lot 35 Sessions informatives de Barcelona treball joves a 
D'Aleph Formación SL per un import d’adjudicació de 7.150,00 euros; tot IVA 
exclòs.
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ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

5. Per resolució de 23 de maig de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, ha 
atorgat definitivament 31 subvencions, per un import de 3.000,00 euros, tal com 
consta a la Base 9 de les Bases reguladores, i denegat definitivament 4 
subvencions relatives al programa “Barcelona Crea Ocupació” de la Gerència 
d’Empresa i Turisme, que consten a les relacions annexes.

6. Per resolució de 8 de juliol de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, ha 
atorgat provisionalment 4 subvencions, per un import de 3.000,00 euros, tal com 
consta a la Base 9 de les Bases reguladores, i denegat provisionalment 3 
subvencions relatives al programa “Barcelona Crea Ocupació” de la Gerència 
d’Empresa i Turisme, que consten a les relacions annexes.

7. Per resolució de 13 de juny de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, ha 
atorgat definitivament 46 subvencions, per import màxim de 18.000,00 euros, i 
denegat definitivament 10 subvencions relatives al programa “Barcelona es 
Compromet” de la Gerència d’ Empresa i Turisme, que consten a les relacions 
annexes.

8. Per resolució de 3 d’agost de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, ha atorgat 
definitivament 30 subvencions, per import màxim de 18.000,00 euros, i denegat 
definitivament 4 subvencions relatives al programa “Barcelona es Compromet” de 
la Gerència d’Empresa i Turisme, que consten a les relacions annexes.

9. Per resolució de 3 d’agost de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, ha atorgat 
definitivament 9 subvencions, per import màxim de 18.000,00 euros, i denegat 
definitivament 6 subvencions relatives al programa “Barcelona es Compromet” de 
la Gerència d’Empresa i Turisme, que consten a les relacions annexes.

10. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA de 12 
de juliol de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació de l’Acord 
Marc relatiu a la implementació de la segona fase del sistema de Business 
Intelligence que compleixi amb les necessitats requerides per BSM, i que fan 
referència als següents àmbits: Àmbit 1: Desenvolupament del magatzem de 
dades; Àmbit 2: Desenvolupament del Datamart i Plataforma Analítica; Àmbit 3: 
Subministrament del programari (software) dedicat a la implantació de la 
Plataforma Analítica, per un pressupost de licitació de 1.221.495 euros (IVA Inclòs) 
i un termini d’execució de 3 anys.

11. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació del contracte 
relatiu al Subministrament, instal·lació, configuració, posta en marxa, formació, 
servei de manteniment integral (preventiu, correctiu, milloratiu i evolutiu) de nous 
parquímetres a la ciutat de Barcelona i recompra dels existents, amb suport als 
processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social, per un import de licitació de 
25.454.561,58 euros (IVA Inclòs) i un termini d’execució de 5 mesos pel 
subministrament i 5 anys per la resta de prestacions.

12. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació del Contracte 
relatiu al subministrament de 6 vehicles grua, recompra de 6 vehicles grua 
actualment en servei i manteniment i reparacions per un import de licitació de 
963.777,12 euros (IVA Inclòs) i un termini d’execució de 6 anys i mig.
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13. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte derivat de l’Acord Marc de 
subministrament d’energia amb destinació als Departaments de l’administració de 
la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): Subministrament d’Energia 
destinats a donar servei als diferents centres i instal·lacions de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 1: Punts de consum amb tarifa d’accés 6.1 a Endesa Energia, SAU per 
un import estimat global de 827.171,92 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució 
de 2 anys.

14. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte derivat de l’Acord Marc de 
subministrament d’energia amb destinació als Departaments de l’administració de 
la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): Subministrament d’Energia 
destinats a donar servei als diferents centres i instal·lacions de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA, amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 2: Punts de consum amb tarifa d’accés 3.1A a Gas Natural 
Comercializadora, SA per un import estimat global de 174.994,79 euros (IVA 
inclòs) i un termini d’execució de 2 anys.

15. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte derivat de l’Acord Marc de 
subministrament d’energia amb destinació als Departaments de l’administració de 
la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): Subministrament d’Energia 
destinats a donar servei als diferents centres i instal·lacions de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 3: Punts de consum amb tarifa d’accés 3.0A a Gas Natural 
Comercializadora, SA per un import estimat global d'1.801.810,17 euros (IVA 
inclòs) i un termini d’execució de 2 anys.

16. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte derivat de l’Acord Marc de 
subministrament d’energia amb destinació als Departaments de l’administració de 
la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): Subministrament d’Energia 
destinats a donar servei als diferents centres i instal·lacions de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 4: Punts de consum amb tarifa d’accés 2.1A a Gas Natural 
Comercializadora, SA per un import estimat global de 22.579,96 euros (IVA inclòs) 
i un termini d’execució de 2 anys.

17. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte derivat de l’Acord Marc de 
subministrament d’energia amb destinació als Departaments de l’administració de 
la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): Subministrament d’Energia 
destinats a donar servei als diferents centres i instal·lacions de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 5: Punts de consum amb tarifa d’accés 2.1DHA a Gas Natural 
Comercializadora, SA per un import estimat global de 10.591,23 euros (IVA inclòs) 
i un termini d’execució de 2 anys.

18. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte derivat de l’Acord Marc de 
subministrament d’energia amb destinació als Departaments de l’administració de 
la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): Subministrament d’Energia 
destinats a donar servei als diferents centres i instal·lacions de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 8: Gas Natural canalitzat (Tarifa d’accés 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5) a 
Gas Natural Comercializadora, SA per un import estimat global de 255.289,09 
euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys.
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19. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte relatiu al subministrament i gestió dels 
serveis necessaris per tal de dotar de vestuari als treballadors/es de Barcelona de 
Serveis Municipals SA, amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 1: Vestuari i Gestió del Magatzem a Vestilab Clean Room Control, SLU 
per un import estimat global de 2.216.574,93 euros (IVA inclòs) i un termini 
d’execució de 3 anys.

20. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte relatiu al subministrament i gestió dels 
serveis necessaris per tal de dotar de vestuari als treballadors/es de Barcelona de 
Serveis Municipals S.A. amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 2: Calçat a El Corte Inglés, SA per un import estimat global de 
161.464,69 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 3 anys.

21. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte relatiu al subministrament i gestió dels 
serveis necessaris per tal de dotar de vestuari als treballadors/es de Barcelona de 
Serveis Municipals SA amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 3: Equipament de Motorista a El Corte Inglés, SA per un import estimat 
global de 36.763,31 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 3 anys.

22. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte relatiu al subministrament i gestió dels 
serveis necessaris per tal de dotar de vestuari als treballadors/es de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 
social: Lot 4: EPI’s a Iturri, SA per un import estimat global de 49.523,49 euros 
(IVA inclòs) i un termini d’execució de 3 anys.

23. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte per les obres relatives a les actuacions 
de pintura als aparcaments de BSM amb suport als processos d’exclusió i inserció 
social: Lot 1: Flos i Calcat, Variant 1: Aigües; Variant 2: Corporatiu a CPM 
Construcciones pintura y mantenimiento, SAU per un import estimat global de 
415.745,27 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d'1,5 mesos.

24. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte per les obres relatives a les actuacions 
de pintura als aparcaments de BSM amb suport als processos d’exclusió i inserció 
social: Lot 2: Torrent de l’Olla, Variant 1: Aigües; Variant 2: Corporatiu a Voracys, 
S.L. per un import estimat global de 400.610,70 euros (IVA inclòs) i un termini 
d’execució de 1,5 mesos.

25. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el Contracte per les obres relatives a les actuacions 
de pintura als aparcaments de BSM amb suport als processos d’exclusió i inserció 
social: Lot 3: Ferran Casablancas, Variant 1: Aigües; Variant 2: Corporatiu a 
Voracys, S.L. per un import estimat global de 444.955,87 euros (IVA inclòs) i un 
termini d’execució d'1,5 mesos.

26. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 12 
de juliol de 2016, que adjudica el contracte per les obres relatives a les actuacions 
de pintura als aparcaments de BSM amb suport als processos d’exclusió i inserció 
social: Lot 4: Maragall: Variant 1: Aigües; Variant 2: Corporatiu a CPM 
Construcciones pintura y mantenimiento, SAU per un import estimat global de 
539.315,91 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d'1,5 mesos.

27. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 30 
d’agost de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació no harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació del 
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Contracte per les obres relatives al Projecte Executiu de rehabilitació de l’edifici 
ubicat a l’avinguda de Santuaris de Sant Josep de Muntanya núm. 46 de Barcelona 
amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió social, per un 
pressupost de licitació d'1.938.540,91 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 
9 mesos.

28. Resolució de l’Apoderat de Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA, de 12 de juliol 
de 2016, que adjudica el Contracte derivat de l’Acord Marc de subministrament 
d’energia amb destinació als Departaments de l’administració de la Generalitat i 
Entitats participants (Exp. 2013/3): Subministrament d’Energia destinats a donar 
servei als diferents centres i instal·lacions de Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA 
amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 1: Punts de 
consum amb tarifa d’accés 6.1 a Endesa Energia, SAU per un import estimat global
de 304.060,90 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys.

29. Resolució de l’Apoderat de Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA, de 12 de juliol 
de 2016, que adjudica el Contracte derivat de l’Acord Marc de subministrament 
d’energia amb destinació als Departaments de l’administració de la Generalitat i 
Entitats participants (Exp. 2013/3): Subministrament d’Energia destinats a donar 
servei als diferents centres i instal·lacions de Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA 
amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 3: Punts de 
consum amb tarifa d’accés 3.0A a Gas Natural Comercializadora, SA per un import 
estimat global de 49.668,29 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys.

30. Resolució de l’Apoderat de Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA, de 30 d’agost 
de 2016, que resol homologar en l’Acord marc per a l’homologació de proveïdors 
per l’execució d’obres menors de conservació i de paleteria (treballs de paleta) de 
petit format, a les instal·lacions del Parc d’Atraccions del Tibidabo SA, a 
Construcciones Fertres SL, Constructora y rehabilitadora Secla SA, Istem SLU, 
Eurocatalana obres i serveis SL i Vopi 4 per un valor estimat d'1.751.475,00 euros 
(IVA inclòs) per un termini de 4 anys.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Districte de Sants-Montjuïc

31. Resolució de la Regidora del Districte de Sants-Montjuïc, de 3 d'agost de 
2016, que atorga una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, a la Coordinadora d'entitats del Poble-sec, amb NIF G59055525, per 
un import de 17.250,00 euros, per al desenvolupament del Pla Comunitari del 
Poble-sec i aprova el corresponent conveni.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de Sants-Montjuïc

32. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 7 de setembre de 2016, que 
adjudica l'expedient de contractació de les obres relatives al Projecte Executiu de 
reurbanització del carrer Xifré, des del carrer Rosselló fins al carrer Còrsega, al 
Districte de Sant Martí a Barcelona, adjudicat a Obres i Projectes Catalunya, SL, 
per un import de 388.865,00 euros (IVA exclòs), que incloent IVA ascendeix a 
l’import de 470.526,65 euros.

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. Aprovar les modificacions de l’organigrama de la Gerència de Drets Socials en 
l’àmbit de la Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran assignant les 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. Adjudicar el contracte núm. 16000873, que té per objecte la concertació de 
l'activitat sanitària de prevenció de riscos laborals i d'altres activitats sanitàries de 
l'Ajuntament de Barcelona i organismes associats, per un import màxim de 
680.842,24 euros, exempt d'IVA i en funció dels preus unitaris ofertats, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, 
a PREMAP Seguridad y Salud, SL, amb NIF B84412683, 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 al disposar la despesa corresponent a l'Ajuntament de 
Barcelona per un import de 559.165,06 euros amb càrrec als pressupostos i 
partides indicades a aquest document, tot incorporant-se a l'expedient, pel que fa 
a la resta del pressupost, els documents comptables acreditatius de les 
disposicions efectuades pels òrgans competents que s'incorporen a la present 
licitació. 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.

3. Autoritzar la despesa del contracte número 16004236, que té per objecte 
atendre les despeses derivades de les diferents campanyes de comunicació, en 
virtut de l'acord marc amb núm. de contracte 15003230, per a la fixació de 
condicions per a la contractació dels serveis en assessorament estratègic, 
planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació d’espais en tots 
els mitjans convencionals i no convencionals, i secundàriament, la ideació i/o la 
creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la implementació d’accions de 
comunicació i de designació de les empreses per a la utilització comuna i 
contractació centralitzada per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació 
municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, i la designació de les 
empreses (proveïdors) amb les quals es podran contractar aquests serveis a 
mesura que apareguin les necessitats, per un import de 3.100.000,00 euros IVA 
inclòs, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en aquest mateix document, 
d'acord amb la proposta de la Direcció de Comunicació, que obra a l'expedient.

4. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consorci del Besòs per a dur a terme les 
tasques en el marc dels treballs del Pla Besòs i facultar el Gerent Municipal per a la 
seva signatura. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 100.000,00 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 a dur a terme les tasques 
en el marc dels treballs del Pla Besòs. Publicar, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, l'esmentat encàrrec de gestió a la Gaseta 
Municipal.

5. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 29 de setembre de 2016.
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6. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions sobre la quota 
líquida de l’IBI, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs 
recursos, aprovades les Bases per acord de la Comissió de Govern en sessió de 21 
de juliol de 2016. Convocar, en règim de concurrència no competitiva, 
l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’IBI corresponent al domicili 
habitual, a aquelles persones amb pocs recursos. Aquesta convocatòria es regirà 
per la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa, per la 
Normativa General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al 
BOPB de 4 de gener de 2011 i per les Bases reguladores publicades al BOPB d’1 
d’agost de 2016. Autoritzar la despesa per un import de 3.500.000,00 euros, amb 
càrrec al pressupost de 2016 i a la partida 0701-48939-23151. Ordenar la 
publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província.

7. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a empreses 
generadores d’ocupació estable equivalent a una part de la quota de l’IBI, 
aprovades les Bases per acord de la Comissió de Govern en sessió de 28 de juliol 
de 2016. Convocar, en règim de concurrència no competitiva, l’atorgament de 
subvencions per a empreses generadores d’ocupació estable equivalent a una part 
de la quota de l’IBI. Aquesta convocatòria es regirà per la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament que desenvolupa, per la Normativa General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al BOPB de 4 de gener de 
2011 i per les Bases reguladores publicades al BOPB de 8 d’agost de 2016. 
Autoritzar la despesa per un import de 100.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 
de 2016 i a la partida 0701-47900-43311. Ordenar la publicació de la convocatòria 
mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

8. Adquirir, a títol de compravenda, a l’entitat financera Anida operaciones 
singulares, SA (CIF A28515088) la finca del carrer Carretes núm. 65 (finca 
registral 856/B del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona), en virtut del dret 
de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de 
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 
1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a 
preu de la compravenda l’import de 347.484,00 euros; lliurar al Patronat Municipal 
de l’Habitatge la quantitat de 347.484,00 euros, amb càrrec a l’obligació 
reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 
7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament 
de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentada finca 
per tal de destinar-la a habitatges de lloguer social; formalitzar la compravenda 
prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin una càrrega 
econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la 
Propietat.

9. Extingir de mutu acord, de conformitat amb el que preveu la condició tretzena 
punt h) de les Condicions reguladores, la cessió d’ús atorgada per acord de la 
Comissió de Govern de 21 de novembre de 2012 i formalitzada el 20 de desembre 
del mateix any, a favor de l’Associació Centre d’Acollida Assís respecte de 
l’habitatge baixos D de la finca del carrer Carrasco i Formiguera núm. 1-7, amb la 
finalitat de desenvolupar un projecte d’inclusió social d’allotjament de persones en 
situació de sense llar, atès la necessitat municipal de destinar aquest habitatge al 
reallotjament d’afectats urbanístics i el trasllat de les activitats de l’esmentada 
Associació a una nova ubicació municipal.

10. Cedir a l’Associació Centre d’Acollida Assís l’ús de l’habitatge baixos de la 
finca del carrer Isaac Albèniz núm. 8, amb la finalitat de desenvolupar un projecte 
d’inclusió social d’allotjament de persones en situació de sense llar, d’acord amb 
les condicions del document annex, que s’aprova; sotmetre l'expedient a 
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informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions 
o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i formalitzar la cessió en document 
administratiu.

11. Traspassar, a l’empara del previst als articles 16, e) de la Llei 22/1988, de 
30 de desembre (Carta Municipal de Barcelona) i 49. Primer, 16) del Reglament 
Orgànic  Municipal, les funcions d’administració del Consorci el Far al Consorci del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

12. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Xarxa Economia Solidària, amb NIF G63881031, per a la realització del 
projecte Impuls i articulació de l'economia social i solidària a Barcelona, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un 
import de 118.368,63 euros. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 
113.368,63 euros amb càrrec a la partida 48903-43351-0701 i 5.000 euros amb 
càrrec a la partida 48902-92412-0609, a favor de l'Associació Xarxa Economia 
Solidària, amb NIF G63881031, sotmesa a la condició suspensiva de la correcta 
justificació de l’anterior subvenció. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 
Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a 
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada,  presenti el balanç econòmic i 
la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Facultar el 
Primer Tinent d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.

13. Aprovar l’encàrrec de gestió per a la contractació de Plans d’Ocupació per a 
venedors/es ambulants no regularitzats a la Societat Privada Municipal Barcelona
Activa, SAU per a fer les contractacions, donant suport tècnic amb els seus propis 
recursos humans, tècnics i econòmics, en tot allò que sigui necessari per a garantir 
l’execució òptima, el desenvolupament, seguiment i avaluació i en la seva condició 
d’ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona que porta a terme les polítiques 
actives en matèria de formació i ocupació.

14. Aprovar l’expedient núm. 3-055/2016 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  1.200.000,00 euros, 
per atendre despeses de beques menjador, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 16052391; i publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal.

15. Aprovar l’expedient núm. 3-108/2016 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 16.421.218,02 
euros, per atendre despeses de personal corresponents a la regularització del cost 
derivat del compliment de la sentència 1001/2015 del TSJC a les diferents entitats 
públiques municipals de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
16091691; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.

16. Aprovar l’expedient núm. 3-109/2016 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 2.220.000,00 euros, 
per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades a allotjaments 
d’urgència per a persones vulnerables, de conformitat amb la documentació i amb 
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 16091991; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
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17. Aprovar l’expedient núm. 3-110/2016 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 28.363,02 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. 16092091; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

18. Aprovar l’expedient núm. 3-111/2016 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 322.521,00 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. 16092191; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

19. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament d’Empresa i Coneixement, per a la formalització de la 
Comissió d’allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat de 
millorar l’eficàcia i eficiència de l’acció inspectora de les dues administracions, 
posar en comú criteris tècnics i jurídics d’inspecció i procediments de disciplina a 
l’entorn del control de l’oferta d’allotjament a la ciutat, proveir de fonament jurídic 
i tècnic a la presa de decisions i posicionament en el control i disciplina en la 
defensa de la competència i oferta il·legal d’allotjament en la ciutat de Barcelona, 
en el marc de l’economia col·laborativa i en general la reflexió, el debat i contrast 
d’actuacions i polítiques d’interès mutu, orientades a l’assoliment d’un model 
turístic sostenible per a la ciutat de Barcelona. Facultar el Regidor d’Empresa i 
Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del conveni.

20. Aprovar els següents projectes municipals per al foment del turisme amb la 
finalitat de la promoció turística finançats pel Fons de Foment del Turisme de la 
Generalitat provinent de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) 
per import total d'1.397.934,10 euros: implantació leds de colors a la cascada 1 de 
l’eix Maria Cristina per import total de 28.000 euros; millora ambiental de la plaça 
Reial per import total de 150.000,00 euros; pavimentació i reordenació de 
mobiliari urbà a la vorera del passeig Joan de Borbó entre els carrers Doctor 
Aiguader i el carrer Maquinista per import total de 700.000,00 euros; arranjament 
de voltes a diferents carrers de l’eix del carrer Carders i al Raval Nord per import 
total de 510.000,00 euros; millora de l’accessibilitat al Refugi antiaeri de la plaça 
del Diamant per import total de 9.934,10 euros.

21. Aprovar els següents projectes municipals en matèria de turisme, finançats 
per l’assignació extraordinària del Fons de Foment del Turisme de la Generalitat 
provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET) per import 
total de 778.763,70 euros: adequació de passos de vorera al perímetre del 
Districte de Ciutat Vella per import de 370.000,00 euros; pavimentació i 
reordenació de mobiliari urbà a la vorera de plaça Catalunya, entre el carrer Portal 
de l’Àngel i Les Rambles, per import de 408.763,70 euros.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

22. Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per 
objecte la gestió integral i l’administració de la residència i centre de dia municipal 
Fortpienc, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de 
desembre de 2017, adjudicat el 10 de desembre de 2014 a Instituto de Gestión 
Sanitaria SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, UTE LEY 18/82, de 
26 de Mayo (UTE Fortpient), d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de 
clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un 
import de 3.184.704,93 euros, IVA inclòs; autoritzar i disposar, a favor de Instituto 
de Gestión Sanitaria SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz UTE LEY 
18/82, de 26 de Mayo (UTE Fortpient), amb NIF núm. U66417122, la despesa del 
contracte núm. 14003332 per un import de 3.184.704,93 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec al Pressupostos i Partida indicat en el document comptable; requerir 
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte 
a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials 
(passeig de Sant Joan núm. 75 9è).

23. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Associació Educació i 
Lleure Ubuntu, amb NIF núm. G65902439, per a l’execució del projecte Casal 
Infantil diari Ubuntu, per oferir un espai d’intervenció socioeducatiu integral per 
infants i joves que previngui les situacions de risc social i compensi les desigualtats 
socials, culturals i econòmiques dels infants i els seves famílies, afavoreixi la 
socialització i la integració i els permeti adquirir aprenentatges i competències des 
de la perspectiva de l’atenció socioeducativa, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa 
general reguladora de les subvencions, per un import de 30.000,00 euros. Declarar 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els 
informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar, a favor de l'Associació 
Educació i Lleure Ubuntu, amb NIF núm. G65902439, la despesa de 30.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 02.01 231.11 489.03 de l’exercici del 2016, 
equivalent al 48% del cost total del projecte (62.500,00 euros). Requerir l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de 
la finalització de l’activitat realitzada presenti la justificació corresponent. La 
justificació es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2016. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, 
regidora de l’Àrea de Drets Socials i Segona Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin.

24. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 35.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
del Consorci d'atenció primària de salut l'Eixample, amb NIF Q0801096I, en 
concepte de manteniment dels espais comuns a l'edifici del carrer Comte Borrell
305 durant l'any 2016.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

25. Iniciar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de la 
gestió del Servei d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrades 
(SOAPI), d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, i el foment 
de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, a 
partir del dia 1 de gener de 2017 o del dia següent al de la seva formalització, si és 
posterior, fins al 31 de desembre de 2018, amb núm. de contracte 16004061, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 
pressupost total de licitació de 808.601,98 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 el document comptable, 
amb el següent desglossament: 668.266,10 euros de pressupost net i 140.335,88 
euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 21%; condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents. Donar compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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26. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 35.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Rromane Siklyovne (Associació Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor), amb 
NIF G65688780, per al projecte Gitanos amb futur. Atorgar la subvenció a 
Rromane Siklyovne (Associació Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor), amb NIF 
G65688780, per un import de 35.000,00 euros, per al projecte Gitanos amb futur, 
d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les 
Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la 
no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el 
projecte. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, presenti pel primer exercici en 
data màxima 31/03/2017 i pel segon en data màxima 30/09/2017, el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament i justificació dels fons rebuts. Aquesta 
haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i 
resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació 
classificada de les despeses.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

27. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència del contracte que 
té per objecte el manteniment, reparació i operació d’instal·lacions del centre de 
control de trànsit de la ciutat de Barcelona, per un termini de 12 mesos, fins al 30 
de setembre de 2017, atesa la conformitat del contractista, i d’acord amb el que 
estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; ampliar l'autorització de despesa 
del contracte núm. 13000823 per un import de 857.285,00 euros amb càrrec als 
Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; 
disposar-la a favor d'Etra Bonal, S.A., NIF A08522955; declarar la improcedència 
de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP; requerir l'adjudicatari 
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana.

Districte de Sants-Montjuïc

28. Aprovar inicialment el Projecte de millores a la plaça Joan Pelegrí, 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 935.600,41 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.

29. Aprovar, 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, el Projecte modificat de les obres del nou equipament esportiu 
PAV-3 del carrer Energia 21-35, al barri de la Marina del Port, del Districte de 
Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic 
Jurídic de la societat municipal Bimsa que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 3.540.307,95 euros, el 
21% d’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost inferior a l’aprovat 
4.027.989,53 euros, IVA inclòs, és deguda a que l’import de les obres adjudicades 
va ser 2.809.829,72 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 297.439,03 euros IVA inclòs i les partides de material esportiu, 
grades i seients, mobiliari vestidors, ecoenergies, control de qualitat i millora 
entorns petanca de 433.039,20 euros IVA inclòs, dóna un total de 3.540.307,95 
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euros); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a 
la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

Districte de les Corts

30. Aprovar l’Addenda de modificació del protocol de col·laboració de la MPGM 
de la Colònia Castells, que modifica les fases d’execució de la MPGM de la Colònia 
Castells i modifica els membres de la Comissió Mixta de seguiment del projecte de 
remodelació de la Colònia Castells, amb la conformitat de la Comissió Mixta de 
seguiment del projecte de remodelació de la Colònia Castells segons acord de 30 
de març de 2016, i d’acord amb l’informe de la Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic 
d’11 de juliol de 2016. Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes 
l’Addenda de modificació del protocol de col·laboració de la MPGM de la Colònia 
Castells, de conformitat amb l’article 25.1 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana i 
l’article 26.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler 
d’edictes municipal.

31. Encarregar a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA 
(BAGURSA), la gestió de l’execució de les Fases I nova i II nova de la Modificació 
del Pla General Metropolità en el sector de reforma interior de la Colònia Castells, 
aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona 
el 20 d’octubre de 2003 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 
30 de desembre de 2003, en els termes de l’informe del Departament de Projectes 
de Gestió Urbanística, de 19 de setembre 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 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més 
circulació de la mateixa província i al Tauler d’edictes municipal.

b) Mocions

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

Acta de la sessió del 6 d’octubre de 2016, aprovada el 13 d’octubre de 
2016

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 6 d’octubre 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, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 
Imes. Sres. Regidores, 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 l’Im. Sr. Tinent d'Alcaldia Gerardo Pisarello Prados, i la 
Ima. Sra. Regidora, Gala Pin Ferrando

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau. 
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Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 9,30 
hores.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 29 de setembre 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 
comuniquen les resolucions següents:

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. IMI
Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, de 21 de 

setembre de 2016, que INICIA mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació del contracte 
de subministrament d’equipament informàtic per llocs de treball i serveis de 
desplegament i instal·lació, per un pressupost de licitació de 2.367.753,00 euros 
(IVA inclòs) i un termini d’execució del Lot 1 i Lot 2 fins al 31 de desembre de 
2016, Lot 3 fins al 31 d’octubre de 2017, i Lot 4 serà de 6 mesos.

2. IMI
Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, de 21 de 

setembre de 2016, que INICIA mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el procediment de licitació, per l’adjudicació del contracte 
dels serveis informàtics per a la construcció de nous sistemes d’informació i 
evolució de sistemes d’informació existents de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, per un pressupost de licitació d'1.080.726,59 euros 
(IVA inclòs) i un termini d’execució del Lot 1 i Lot 3 fins al 31 de desembre de 
2017 i Lot 2 fins al 31 de maig de 2017.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

3. IMEB
Resolució adoptada el 3 d’agost de 2016, per la gerent de l’IMEB, actuant per 

delegació de la presidenta de l’Institut, de 6 de juny de 2016, que adjudica el 
contracte que té per objecte la gestió de l'Escola Municipal de Música Can Fargues 
per als cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018 a  a Estudi 6 Gestió 
Socioeducativa, S.L., per un import de  656.815 euros (IVA exempt).

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Modificar el contracte núm. 16001198, que té per objecte Servei de disseny i 
programació de webs i aplicacions tant estructurals com estratègiques de 
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l'Ajuntament de Barcelona, en el sentit d’ampliar el seu import en 96.800,00 euros 
(IVA inclòs); en virtut del que estableix l'art. 105 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 20 del PCAP de l'esmentat contracte; en 
atenció a les raons indicades a l'informe emès per la  Directora de Comunicació 
Digital, de 5 de setembre de 2016 i segons compareixença signada per l'empresa. 
autoritzar ampliar la disposició de despesa del contracte de referència per import 
de 96.800,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicada en les relacions 
comptables que s’hi adjunten i disposar-la a favor de Servicios de desarollo 
orientados a soluciones, SL, NIF B- 91732826. Requerir l'adjudicatari per tal que, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
reajusti la garantia definitiva del contracte en 4.000,00 euros i comparegui a 
formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos.

2. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 6 d’octubre de 2016.

3. Deixar sense efecte l’acord de la Comissió de Govern, de 28 de juliol de 2016, 
i aprovar l’encàrrec al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona relatiu a la 
gestió i administració de l’habitatge quart segona de la finca ubicada al carrer 
Robador núm. 45, amb la finalitat de destinar-lo a lloguer social; publicar l’anunci 
als diaris oficials corresponents.

4. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació solidaritat UB, amb NIF G61084950 per al projecte Curs de transició als 
estudis de grau per a persones provinents de zones de conflicte, que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
74.707,82 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. Autoritzar i 
disposar la despesa de 74.707,82 euros a favor de Fundació solidaritat UB per al 
projecte Curs de transició als estudis de grau per a persones provinents de zones 
de conflicte. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 
mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del 
conveni. Facultar el Primer Tinent d´Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, per a la 
signatura del present conveni.

5. Aprovar l’expedient núm. 3-112/2016 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 2.669.897,50 euros, 
per atendre despeses per l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa 
d’Emergències i Seguretat de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 16092391; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

6. Aprovar l’expedient núm. 3-114/2016 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 618.962,84 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. 16092691; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

7. Ampliar l'autorització de despesa relativa al Programa de subvencions de 
Justícia Global i Cooperació Internacional: Programa de Cooperació per a Justícia 
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Global; Programa de Cooperació per a Justícia Global a Ciutats Específiques i 
Programa d’Educació per a la Justícia Global, dirigit a entitats dedicades a l’àmbit 
de la justícia global i cooperació internacional i grups de recerca vinculats a la 
universitat, per un import de 2.000.000 euros, amb càrrec a la partida 0701-
48901-23291 i de la forma següent: 1.550.000,00 euros amb càrrec al pressupost 
2016 i 450.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2017, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

8. Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 
12003894 que té per objecte la gestió dels menjadors socials de Navas i Paral·lel, 
durant el termini comprès entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 de desembre de 
2016, adjudicat a Eurest Catalunya, SLU, d’acord amb el que estableix la clàusula 
3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del 
contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, per un import de 213.890,11 euros, IVA inclòs. Aprovar la revisió de 
preus de l’esmentat contracte, d’acord amb la clàusula 17 del plec de clàusules 
administratives particulars, que comporta que a partir de l’1 de novembre de 2016 
el preu unitari de l’àpat/dia sigui de 4,8370 euros, IVA no inclòs. Autoritzar i 
disposar, a favor d'Eurest Catalunya, SLU, amb NIF núm. B58062027, la despesa 
del contracte per un import de 213.890,11 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
Pressupost i Partida indicats en el document comptable. Requerir l’adjudicatari per 
tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta 
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències 
del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan 
núm. 75, 9è).

9. Prorrogar, de mutu acord, el termini de la vigència del contracte núm. 
14002733 que té per objecte la gestió de l’equipament integral Poble-sec, ubicat al 
carrer de la Font Honrada núm. 8 de Barcelona, durant el termini comprès entre l’1 
de novembre de 2016 i el 31 de desembre de 2017, adjudicat el 22 d’octubre de 
2014 a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la 
conformitat del contractista, de conformitat amb el que estableixen els articles 
23.2 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, per un import de 825.892,02 euros, IVA inclòs, 
al tipus impositiu del 10%. Aprovar la revisió de preus de l’esmentat contracte 
d’acord amb la clàusula 17 de plec de clàusules administratives particulars, que 
comporta un increment de 3.660,86 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%, la 
qual cosa implica que, a partir del dia 1 de novembre de 2016, els nous preus 
d’aplicació seran els que es detallen a continuació: Preu/mes servei del centre de 
dia: 32.596,77 euros. Preu unitari servei d’alimentació al migdia: 7,0068 euros. 
Preu unitari servei d’higiene diürn: 8,7521 euros. Autoritzar i disposar a favor de 
Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, la 
despesa del referit contracte per un import de 829.552,88 euros, IVA inclòs, al 
tipus impositiu del 10%, amb càrrec a la Partida i Pressupostos indicats en el 
document comptable i condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents 
a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de 
Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75, 9è).

10. Ampliar l'autorització de despesa per un import de 626.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 0201 48001 23213 del pressupost de l’any 2016, en concepte 
d’increment de la quantia inicial assignada a la Campanya d’activitats de vacances 
d’estiu 2016. 
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11. Alliberar la quantitat de 252.542,21 euros de l’autorització de la despesa 
aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 7 d’abril de 2016, per un import 
de 2.057.670 euros, per satisfer les obligacions econòmiques derivades del 
contracte de gestió de l’Espai Familiar i Centre Obert de Sant Martí i de Les Corts-
Sants durant els anys 2016, 2017 i 2018, corresponent a la baixa licitatòria i a 
l’import previst de l’IVA dels serveis de l’oferta presentada per Suara Serveis 
SCCL, adjudicatària del lot 1 i oferta exempta d’IVA, i de la baixa licitatòria de 
l’oferta presentada per Iniciatives i programes, SL, adjudicatària del lot 2. 

12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Social del 
Raval, amb NIF G62494026, per a l’execució del projecte “Centre Obert El 
Campanar”, per oferir un espai d’intervenció socioeducatiu integral per infants i 
joves que previngui les situacions de risc social, que instrumenta l’atorgament de 
la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa 
general reguladora de les subvencions, per un import de 40.470,00 euros. Declarar 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els 
informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de Fundació 
Social del Raval, amb NIF G62494026, la despesa total de 40.470,00 euros a 
càrrec de la partida 0201-48903-23111  del pressupost de l’any 2016, import total 
equivalent al 39,68% del cost total del projecte (102.000,00 euros). Requerir 
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a 
comptar des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l’aplicació dels
fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar la Ima. Sra. 
Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a 
la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin.

13. Aprovar les bases específiques de la convocatòria corresponent als “Premis 
BCNVisualSound 2017”, convocar els “Premis BCNVisualSound 2017”, de 
conformitat amb les bases generals reguladores dels “Premis BCNVisualSound”, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 5 de juliol de 2016. 
Autoritzar la despesa de 8.300,00 euros, que anirà amb càrrec a la partida 0201 
481.01 232.21 del pressupost de l'any 2017, condicionats a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest Premi, i amb 
el següent desglossament: - Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria 
de documental, dotat amb 1300 euros. ·Premi públic a la millor obra presentada a 
la categoria de documental, dotat amb 450,00 euros. - Premi jurat a la millor obra 
presentada a la categoria de ficció, dotat amb 1300,00 euros. - Premi públic a la 
millor obra presentada a la categoria de ficció, dotat amb 450,00 euros. - Premi 
jurat a la millor obra presentada a la categoria de videocreació, dotat amb 1300,00 
euros. - Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de videocreació, 
dotat amb 450,00 euros. - Premi jurat a la millor obra presentada al concurs 2 
minuts en 1 dia, dotat amb 1300,00 euros. - Premi públic a la millor obra 
presentada al concurs 2 minuts en 1 dia dotat amb 450,00 euros. - Premi especial 
“MAX 20” a la millor de les obres presentades realitzada per un jove menor de 20 
anys, dotat amb 1300,00 euros. - Ordenar la publicació de la convocatòria i de les 
bases específiques corresponent als Premis BCNVisualSound 2017, mitjançant la 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Establir com a termini de presentació de les obres les dates que consten a les 
bases específiques.

14. IMEB
Acceptar la subvenció per un import total màxim d'1.241.760,00 euros, 

atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a aquest 
Ajuntament, com a corporació local titular del Conservatori de Música Municipal de 
Barcelona, segons Acord de govern de 26 de juliol de 2016, destinada al 
finançament de les despeses de funcionament i les despeses de personal del 
centre, per a la impartició dels ensenyaments professionals de música, 
corresponent al curs 2014-2015. Aprovar el conveni entre l’Administració de la 
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Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i 
l’Ajuntament de Barcelona per al sosteniment del funcionament del Conservatori 
de Música de Barcelona de titularitat de la corporació local per al curs 2014-2015. 
Declarar que aquesta corporació no incorre en cap dels supòsits que estableix 
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Declarar que ni aquesta corporació local ni cap organisme d’aquesta rep de la 
Generalitat i els seus organismes autònoms cap altra subvenció pel mateix 
concepte.

15. IMSS
Aprovar la creació d’un fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social, 

de conformitat amb el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions 
socials de caràcter econòmic, per import de 2.600.000 euros que té com objectiu 
oferir a famílies monoparentals i a dones que percebin pensions no contributives i 
que visquin soles, de la ciutat de Barcelona, un recurs econòmic  per cobrir 
necessitats bàsiques d’alimentació, vestit i allotjament. Establir els requisits, 
criteris i procediment per atorgar aquest fons, que consten en Annex I adjunt. 
Encarregar la gestió  d’aquests ajuts a l’Institut Municipal de Serveis Socials, 
d’acord amb el que disposa l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Facultar la 
Gerència d’aquest organisme per a que dicti els actes necessaris per la millor 
concreció i efectivitat d’aquest Acord. Publicar aquest Acord íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. Declarar la urgència del procediment i, d’acord 
amb el que estableix l’art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques, reduir a la meitat els terminis que 
s’estableixen per a la seva tramitació. Sotmetre el contingut de l’Acord a 
informació pública per un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Tenir-lo per aprovat 
definitivament, cas de no haver-se presentat al·legacions durant el període 
d’informació pública.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

16. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 75.291,00 euros destinada a donar 
suport als “Esdeveniments esportius d’interès per a la ciutat de Barcelona a 
celebrar durant l’any 2016”. Aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona que regula les condicions que regiran aquesta subvenció 
per concessió directa, d’acord amb allò establert a la clàusula 16.3 del Protocol 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de conformitat amb els articles 22.2.c) de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 67.1 del seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2003, de 21 de 
juliol. Facultar el quart tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Drets de la ciutadania, 
Participació i Transparència per a la signatura del present conveni.

17. Resoldre les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de les Normes 
reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern, en els termes que resulten dels 
informes que obren en l'expedient; aprovar definitivament les Normes reguladores 
de la Bústia Ètica i de Bon Govern d’acord amb el document annex; i PUBLICAR el 
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.

18. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 47.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, amb NIF G59055525, per al projecte Pla 
Acollida Poble-Sec per a tothom. Aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Barcelona i Coordinadora d'Entitats del Poble-sec, amb NIF 
G59055525, per al "Pla Acollida Poble-sec per a tothom", que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
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excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
47.000,00 euros. Facultar l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d’Alcaldia per 
a la signatura de l’esmentat conveni. Requerir l'entitat beneficiària per tal que 
presenti, en data màxima 31 de març de 2017 el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament i justificació dels fons rebuts, segons consta a les obligacions 
previstes al pacte setè del conveni. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació 
amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria 
econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de les despeses i 
inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin 
finançat l'activitat subvencionada.

19. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 55.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de SOS Racisme Catalunya, amb NIF G58958323, per al projecte "Contra el 
racisme: denúncia, visibilització i empoderament". Aprovar el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i SOS Racisme Catalunya, amb NIF 
G58958323, per al projecte "Contra el racisme: denúncia, visibilització i 
empoderament", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 
concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 55.000,00 euros. Facultar l'Im. Sr. Jaume Asens 
Llodrà, Quart Tinent d'Alcaldia de Ciutadania, Participació i Transparència per a la 
signatura de l'esmentat conveni. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en data 
màxima 31 de març de 2017, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquesta haurà de contenir la 
memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i 
memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que inclourà com a mínim 
una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, factures o 
documents de valor probatori equivalent, i relació d’altres ingressos i subvencions 
que hagin finançat l’activitat subvencionada, tal com consta al pacte setè del 
conveni esmentat.

Districte de Ciutat Vella

20. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 50.000,00 euros amb 
càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per 
subvencionar l'execució del projecte que s'indica tot seguit. Atorgar una subvenció, 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l'Associació d'Amics, 
Veïns i Comerciants de la Rambla, amb NIF G58129974, per un import de 
50.000,00 euros, equivalent al 100% del cost total del projecte per desenvolupar 
el projecte "Tast a La Rambla", que treballa i té per objectiu la millora de la 
percepció del ciutadans de Barcelona vers la Rambla com a eix vertebrador social 
de la ciutat, i tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2016, d'acord amb els 
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 de la normativa general de  subvencions. Aprovar el conveni 
adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà l'atorgament de la 
subvenció i facultar per la seva signatura la regidora del Districte de Ciutat Vella, 
Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. Requerir l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la 
informació que demani l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la 
subvenció rebuda en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de 
finalització del projecte subvencionat.

Districte de Sants-Montjuïc

21. Adjudicar el contracte núm. 16003614, que té per objecte la prestació de 
serveis de la xarxa d'equipaments d'infància en el temps de lleure, en el Districte 
de Sants-Montjuïc, per un import de 789.007,10 euros, IVA inclòs, de conformitat 
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amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Progess 
Projecte Gestió Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, 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 717.279,19 euros; 
tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 71.727,91 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; 
anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 16003614 que té 
per objecte Servei d’infància-ludoteques al districte per un import de 23.327,70 
euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 
document; i donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció.

Districte de les Corts

22. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Reial
Automòbil Club de Catalunya (RACC), per tal de regular la col·laboració que durà a 
terme el RACC en els actes programats a la Festa major 2016 del Districte de Les 
Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la 
campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la 
seva formalització fins a 31 de desembre de 2016. Facultar l’Im. Sr. Agustí Colom i 
Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

23. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i El 
Corte Inglés, SA, per tal de col·laborar en la realització del Festival Circorts del 
Districte de les Corts, així com el lliurament de trofeus d'activitats pròpies de la 
festa major 2016, a canvi de les contraprestacions que aquest li ofereixi dins la 
campanya publicitària de la Festa Major del Districte de Les Corts 2016, amb 
vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de desembre de 
2016. Facultar l'Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, 
per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents 
que se’n derivin.

24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Comunitat de Propietaris Centre Comercial L’Illa Diagonal, per tal de col·laborar en 
la realització de la Trobada Castellera de la Festa Major de Les Corts 2016, a canvi 
de les contraprestacions que aquest li ofereixi dins la campanya publicitària de la 
Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de 
desembre de 2016. Facultar l’Im Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de 
les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin.

Districte de Nou Barris

25. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
Districte de Nou Barris, i la Fundación Yehudi Menuhin, NIF G82260282, per al 
desenvolupament del Projecte MUS-E, pel període d’1 any. Autoritzar i disposar a
favor de la Fundación Yehudi Menuhin, amb NIF G82260282, la despesa per un 
import de 52.180,00 euros, amb càrrec a la partida 48903-23111-0608, del 
pressupost per l'any 2016. Atorgar la subvenció, mitjançant concessió directa i 
amb caràcter excepcional, a la Fundación Yehudi Menuhin, NIF G82260282, per un 
import de 52.180,00 euros, equivalent al 58,02% del cost total del conveni, a 
càrrec del pressupost per l’any 2016, pel conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i la Fundación Yehudi Menuhin, 
NIF G82260282, per al desenvolupament del Projecte MUS-E, d’acord amb allò 
previst a l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions, 
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aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la no-inclusió en 
convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte. Facultar 
per a la signatura de l'esmentat conveni l'lma. Sra. Janet Sanz Cid, regidora del 
Districte de Nou Barris. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta 
i justificació dels fons rebuts.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

26. Aprovar el conveni a subscriure amb Barcelona Activa SAU SPM, Barcelona 
de Serveis Municipals, SA, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, l'Institut 
Català d'Energia, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Transports de Barcelona, SA, Seat, 
S.A., Gas Natural Servicios, S.A., Electronic Trafic, S.A., Nissan, SA , Volkswagen-
Audi España, S.A. i Renault Iberia, per articular la col·laboració en el 
desenvolupament de la “Plataforma Live” per la promoció dels desenvolupament 
industrial i tecnològic dels vehicles propulsats per energies alternatives i la 
implementació dels seus usos; autoritzar la despesa plurianual per un import de 
40.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, en concepte de quota ordinària de caràcter anual de 
l’Ajuntament de Barcelona en qualitat de membre director de la Plataforma LIVE, 
amb el desglossament següent: 20.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2017 i 
20.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2018. La consignació queda subordinada al 
crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb 
l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; facultar 
a la regidora de Mobilitat per la signatura del conveni; i donar-ne compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte d'Horta-Guinardó

27. Desestimar la sol·licitud de retaxació de la finca emplaçada al passeig 
Maragall núm. 383-389 (Can Fargas), formulada el 29 de juliol de 2016 per la Sra. 
Rosa Fariñas Moreno, en nom i representació de la societat mercantil Unicompta 
SL, pels motius exposats en l’informe del Departament de Projectes de Gestió 
Urbanística, de 12 de setembre de 2016, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació és dóna per íntegrament reproduït, i de conformitat amb l’article 58 de 
la Llei d’Expropiació Forçosa i l’article 74 del Reglament d’Expropiació Forçosa.

Districte de Nou Barris

28. Aprovar definitivament 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 publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; 
notificar-ho als interessats en aquest procediment; i encarregar a Bagur, SA la 
gestió de l’actuació.

Districte de Sant Martí

29. Aprovar el Projecte complementari de les obres definides al Projecte 
d’urbanització de la UA1 del PERI Diagonal-Poblenou, entre els carrers de Ciutat de 
Granada, Badajoz i Bolívia al Poblenou (PMU de la meitat Sud de l’Illa delimitada 
per l’avinguda Diagonal i els carrers Badajoz, Bolívia i Ciutat de Granada), al 
Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe de 
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la Directora de Serveis de Projectes i Obres de Bagur, SA de 8 de setembre de 
2016, que figura a l’expedient administratiu i que aquest efectes es dóna per 
reproduït, amb un import de 317.131,97 euros, més el 21% de l’impost del valor 
afegit (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.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
11 hores.
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Acords
Acords de la sessió de 6 d'octubre de 2016.

Aprovació de l’acta de la sessió 29 de setembre de 2016.

Part Decisòria 

Propostes d’acord

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Modificar el contracte núm. 16001198, que té per objecte Servei de disseny i 
programació de webs i aplicacions tant estructurals com estratègiques de 
l'Ajuntament de Barcelona, en el sentit d’ampliar el seu import en 96.800,00 euros 
(IVA inclòs); en virtut del que estableix l'art. 105 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 20 del PCAP de l'esmentat contracte; en 
atenció a les raons indicades a l'informe emès per la  Directora de Comunicació 
Digital, de 5 de setembre de 2016 i segons compareixença signada per l'empresa. 
Autoritzar ampliar la disposició de despesa del contracte de referència per import 
de 96.800,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicada en les relacions 
comptables que s’hi adjunten i disposar-la a favor de Servicios de desarrollo 
orientados a soluciones, SL, NIF B- 91732826. Requerir l'adjudicatari per tal que, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
reajusti la garantia definitiva del contracte en 4.000,00 euros i comparegui a 
formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos.

2. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 6 d’octubre de 2016.

3. Deixar sense efecte l’acord de la Comissió de Govern, de 28 de juliol de 2016, 
i aprovar l’encàrrec al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona relatiu a la 
gestió i administració de l’habitatge quart segona de la finca ubicada al carrer
Robador núm. 45, amb la finalitat de destinar-lo a lloguer social; publicar l’anunci 
als diaris oficials corresponents.

4. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació solidaritat UB, amb NIF G61084950 per al projecte Curs de transició als 
estudis de grau per a persones provinents de zones de conflicte, que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
74.707,82 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. Autoritzar i 
disposar la despesa de 74.707,82 euros a favor de Fundació solidaritat UB per al 
projecte Curs de transició als estudis de grau per a persones provinents de zones 
de conflicte. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 
mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del 
conveni. facultar el Primer Tinent d´Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, per a la 
signatura del present conveni.

5. Aprovar l’expedient núm. 3-112/2016 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 2.669.897,50 euros, 
per atendre despeses per l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa 
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d’Emergències i Seguretat de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 16092391; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

6. Aprovar l’expedient núm. 3-114/2016 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 618.962,84 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. 16092691; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

7. Ampliar l'autorització de despesa relativa al Programa de subvencions de 
Justícia Global i Cooperació Internacional: Programa de Cooperació per a Justícia 
Global; Programa de Cooperació per a Justícia Global a Ciutats Específiques i 
Programa d’Educació per a la Justícia Global, dirigit a entitats dedicades a l’àmbit 
de la justícia global i cooperació internacional i grups de recerca vinculats a la 
universitat, per un import de 2.000.000 euros, amb càrrec a la partida 0701-
48901-23291 i de la forma següent: 1.550.000,00 euros amb càrrec al pressupost 
2016 i 450.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2017, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

8. Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 
12003894 que té per objecte la gestió dels menjadors socials de Navas i Paral·lel, 
durant el termini comprès entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 de desembre de 
2016, adjudicat a Eurest Catalunya, SLU, d’acord amb el que estableix la clàusula 
3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del 
contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, per un import de 213.890,11 euros, IVA inclòs. Aprovar la revisió de 
preus de l’esmentat contracte, d’acord amb la clàusula 17 del  plec de clàusules 
administratives particulars, que comporta que a partir de l’1 de novembre de 2016 
el preu unitari de l’àpat/dia sigui de 4,8370 euros, IVA no inclòs. Autoritzar i 
disposar, a favor d'Eurest Catalunya, SLU, amb NIF núm. B58062027, la despesa 
del contracte per un import de 213.890,11 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
Pressupost i Partida indicats en el document comptable. Requerir l’adjudicatari per 
tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta 
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències 
del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg. de Sant Joan 
núm. 75, 9è).

9. Prorrogar, de mutu acord, el termini de la vigència del contracte núm. 
14002733 que té per objecte la gestió de l’equipament integral Poble-sec, ubicat al 
carrer de la Font Honrada núm. 8 de Barcelona, durant el termini comprès entre l’1 
de novembre de 2016 i el 31 de desembre de 2017, adjudicat el 22 d’octubre de 
2014 a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la 
conformitat del contractista, de conformitat amb el que estableixen els articles 
23.2 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, per un import de 825.892,02 euros, IVA inclòs, 
al tipus impositiu del 10%. Aprovar la revisió de preus de l’esmentat contracte 
d’acord amb la clàusula 17 de plec de clàusules administratives particulars, que 
comporta un increment de 3.660,86 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%, la 
qual cosa implica que, a partir del dia 1 de novembre de 2016, els nous preus 
d’aplicació seran els que es detallen a continuació:  Preu/mes servei del centre de 
dia: 32.596,77 euros. Preu unitari servei d’alimentació al migdia: 7,0068 euros. 
Preu unitari servei d’higiene diürn: 8,7521 euros. Autoritzar i disposar a favor de 
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Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, la 
despesa del referit contracte per un import de 829.552,88 euros, IVA inclòs, al 
tipus impositiu del 10%, amb càrrec a la Partida i Pressupostos indicats en el 
document comptable i condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents 
a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de 
Drets Socials (pg. de Sant Joan núm. 75, 9è).

10. Ampliar l'autorització de despesa per un import de 626.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 0201 48001 23213 del pressupost de l’any 2016, en concepte 
d’increment de la quantia inicial assignada a la Campanya d’activitats de vacances 
d’estiu 2016.

11. Alliberar la quantitat de 252.542,21 euros de l’autorització de la despesa 
aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 7 d’abril de 2016, per un import 
de 2.057.670 euros, per satisfer les obligacions econòmiques derivades del 
contracte de gestió de l’Espai Familiar i Centre Obert de Sant Martí i de Les Corts-
Sants durant els anys 2016, 2017 i 2018, corresponent a la baixa licitatòria i a 
l’import previst de l’IVA dels serveis de l’oferta presentada per Suara Serveis 
SCCL, adjudicatària del lot 1 i oferta exempta d’IVA, i de la baixa licitatòria de
l’oferta presentada per Iniciatives i programes, SL, adjudicatària del lot 2.  

12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Social del 
Raval, amb NIF G62494026, per a l’execució del projecte “Centre Obert El 
Campanar”, per oferir un espai d’intervenció socioeducatiu integral per infants i 
joves que previngui les situacions de risc social, que instrumenta l’atorgament de 
la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa 
general reguladora de les subvencions, per un import de 40.470,00 euros. Declarar 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els 
informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de Fundació 
Social del Raval, amb NIF G62494026, la despesa total de 40.470,00 euros a 
càrrec de la partida 0201-48903-23111  del pressupost de l’any 2016, import total 
equivalent al 39,68% del cost total del projecte (102.000,00 euros). Requerir 
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a 
comptar des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l’aplicació dels 
fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar la Ima. Sra. 
Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a 
la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin.

13. Aprovar les bases específiques de la convocatòria corresponent als “Premis 
BCNVisualSound 2017”, convocar els “Premis BCNVisualSound 2017”, de 
conformitat amb les bases generals reguladores dels “Premis BCNVisualSound”, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 5 de juliol de 2016. 
Autoritzar la despesa de 8.300,00 euros, que anirà amb càrrec a la partida 0201 
481.01 232.21 del pressupost de l'any 2017, condicionats a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest Premi, i amb 
el següent desglossament: - Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria 
de documental, dotat amb 1300 euros. ·Premi públic a la millor obra presentada a 
la categoria de documental, dotat amb 450,00 euros. - Premi jurat a la millor obra 
presentada a la categoria de ficció, dotat amb 1300,00 euros. - Premi públic a la 
millor obra presentada a la categoria de ficció, dotat amb 450,00 euros. - Premi 
jurat a la millor obra presentada a la categoria de videocreació, dotat amb 1300,00 
euros. - Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de videocreació, 
dotat amb 450,00 euros. - Premi jurat a la millor obra presentada al concurs 2 
minuts en 1 dia, dotat amb 1300,00 euros. - Premi públic a la millor obra 
presentada al concurs 2 minuts en 1 dia dotat amb 450,00 euros. - Premi especial 
“MAX 20” a la millor de les obres presentades realitzada per un jove menor de 20 
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anys, dotat amb 1300,00 euros. - Ordenar la publicació de la convocatòria i de les 
bases específiques corresponent als Premis BCNVisualSound 2017, mitjançant la 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Establir com a termini de presentació de les obres les dates que consten a les 
bases específiques.

14. Acceptar la subvenció per un import total màxim d'1.241.760,00 euros, 
atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a aquest 
Ajuntament, com a corporació local titular del Conservatori de Música Municipal de 
Barcelona, segons Acord de govern de 26 de juliol de 2016, destinada al 
finançament de les despeses de funcionament i les despeses de personal del 
centre, per a la impartició dels ensenyaments professionals de música, 
corresponent al curs 2014-2015. Aprovar el conveni entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i 
l’Ajuntament de Barcelona per al sosteniment del funcionament del Conservatori 
de Música de Barcelona de titularitat de la corporació local per al curs 2014-2015. 
Declarar que aquesta corporació no incorre en cap dels supòsits que estableix 
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Declarar que ni aquesta corporació local ni cap organisme d’aquesta rep de la 
Generalitat i els seus organismes autònoms cap altra subvenció pel mateix 
concepte.

15. Aprovar la creació d’un fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència 
social, de conformitat amb el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
Prestacions socials de caràcter econòmic, per import de 2.600.000 euros que té 
com objectiu oferir a famílies monoparentals i a dones que percebin pensions no 
contributives i que visquin soles, de la ciutat de Barcelona, un recurs econòmic  
per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, vestit i allotjament. Establir els 
requisits, criteris i procediment per atorgar aquest fons, que consten en Annex I 
adjunt. Encarregar la gestió  d’aquests ajuts a l’Institut Municipal de Serveis 
Socials, d’acord amb el que disposa l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Facultar la Gerència d’aquest organisme per a que dicti els actes necessaris per la 
millor concreció i efectivitat d’aquest Acord. Publicar aquest Acord íntegrament al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Declarar la urgència del procediment i, 
d’acord amb el que estableix l’art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques, reduir a la meitat els terminis que 
s’estableixen per a la seva tramitació. Sotmetre el contingut de l’Acord a 
informació pública per un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Tenir-lo per aprovat 
definitivament, cas de no haver-se presentat al·legacions durant el període 
d’informació pública.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

16. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 75.291,00 euros destinada a donar 
suport als “Esdeveniments esportius d’interès per a la ciutat de Barcelona a 
celebrar durant l’any 2016”. Aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona que regula les condicions que regiran aquesta subvenció 
per concessió directa, d’acord amb allò establert a la clàusula 16.3 del Protocol 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de conformitat amb els articles 22.2.c) de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 67.1 del seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2003, de 21 de 
juliol. Facultar el quart tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Drets de la ciutadania, 
Participació i Transparència per a la signatura del present conveni.
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17. Resoldre les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de les Normes 
reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern, en els termes que resulten dels 
informes que obren en l'expedient; aprovar definitivament les Normes reguladores 
de la Bústia Ètica i de Bon Govern d’acord amb el document annex; i publicar el 
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.

18. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 47.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, amb NIF G59055525, per al projecte Pla 
Acollida Poble-Sec per a tothom. Aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Barcelona i Coordinadora d'Entitats del Poble-sec, amb NIF 
G59055525, per al "Pla Acollida Poble-sec per a tothom", que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
47.000,00 euros. Facultar l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d’Alcaldia per 
a la signatura de l’esmentat conveni. Requerir l'entitat beneficiària per tal que 
presenti, en data màxima 31 de març de 2017 el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament i justificació dels fons rebuts, segons consta a les obligacions 
previstes al pacte setè del conveni. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació 
amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria 
econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de les despeses i 
inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin 
finançat l'activitat subvencionada.

19. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 55.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de SOS Racisme Catalunya, amb NIF G58958323, per al projecte "Contra el 
racisme: denúncia, visibilització i empoderament". Aprovar el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i SOS Racisme Catalunya, amb NIF 
G58958323, per al projecte "Contra el racisme: denúncia, visibilització i 
empoderament", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 
concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 55.000,00 euros. Facultar l'Im. Sr. Jaume Asens 
Llodrà, Quart Tinent d'Alcaldia de Ciutadania, Participació i Transparència per a la 
signatura de l'esmentat conveni. requerir l'entitat beneficiària per tal que, en data 
màxima 31 de març de 2017, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquesta haurà de contenir la 
memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i 
memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que inclourà com a mínim 
una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, factures o 
documents de valor probatori equivalent, i relació d’altres ingressos i subvencions 
que hagin finançat l’activitat subvencionada, tal com consta al pacte setè del 
conveni esmentat.

Districte de Ciutat Vella

20. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 50.000,00 euros amb 
càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per 
subvencionar l'execució del projecte que s'indica tot seguit. Atorgar una subvenció, 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l'Associació d'Amics, 
Veïns i Comerciants de la Rambla, amb NIF G58129974, per un import de 
50.000,00 euros, equivalent al 100% del cost total del projecte per desenvolupar 
el projecte "Tast a La Rambla", que treballa i té per objectiu la millora de la 
percepció del ciutadans de Barcelona vers la Rambla com a eix vertebrador social 
de la ciutat, i tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2016, d'acord amb els 
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
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Subvencions i 6.2 de la normativa general de  subvencions. Aprovar el conveni 
adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà l'atorgament de la 
subvenció i facultar per la seva signatura la regidora del Districte de Ciutat Vella, 
Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. Requerir l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la 
informació que demani l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la 
subvenció rebuda en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de 
finalització del projecte subvencionat.

Districte de Sants-Montjuïc

21. Adjudicar el contracte núm. 16003614, que té per objecte la prestació de 
serveis de la xarxa d'equipaments d'infància en el temps de lleure, en el Districte 
de Sants-Montjuïc, per un import de 789.007,10 euros, IVA inclòs, de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Progess 
Projecte Gestió Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, 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 717.279,19 euros; 
tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 71.727,91 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; 
anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 16003614 que té 
per objecte Servei d’infància-ludoteques al districte per un import de 23.327,70 
euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 
document; i donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció.

Districte de les Corts

22. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Reial 
Automòbil Club de Catalunya (RACC), per tal de regular la col·laboració que durà a 
terme el RACC en els actes programats a la Festa major 2016 del Districte de Les 
Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la 
campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la 
seva formalització fins a 31 de desembre de 2016. Facultar l’Im. Sr. Agustí Colom i 
Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

23. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i El 
Corte Inglés, SA, per tal de col·laborar en la realització del Festival Circorts del 
Districte de les Corts, així com el lliurament de trofeus d'activitats pròpies de la 
festa major 2016, a canvi de les contraprestacions que aquest li ofereixi dins la 
campanya publicitària de la Festa Major del Districte de Les Corts 2016, amb 
vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de desembre de
2016. Facultar l'Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, 
per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents 
que se’n derivin.

24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Comunitat de Propietaris Centre Comercial L’Illa Diagonal, per tal de col·laborar en 
la realització de la Trobada Castellera de la Festa Major de Les Corts 2016, a canvi 
de les contraprestacions que aquest li ofereixi dins la campanya publicitària de la 
Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de 
desembre de 2016. Facultar l’Im Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de 
les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin.
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Districte de Nou Barris

25. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
Districte de Nou Barris, i la Fundación Yehudi Menuhin, NIF G82260282, per al 
desenvolupament del Projecte MUS-E, pel període d’1 any. Autoritzar i disposar a
favor de la Fundación Yehudi Menuhin, amb NIF G82260282, la despesa per un 
import de 52.180,00 euros, amb càrrec a la partida 48903-23111-0608, del 
pressupost per l'any 2016. Atorgar la subvenció, mitjançant concessió directa i
amb caràcter excepcional, a la Fundación Yehudi Menuhin, NIF G82260282, per un 
import de 52.180,00 euros, equivalent al 58,02% del cost total del conveni, a 
càrrec del pressupost per l’any 2016, pel conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i la Fundación Yehudi Menuhin, 
NIF G82260282, per al desenvolupament del Projecte MUS-E, d’acord amb allò 
previst a l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la no-inclusió en 
convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte. Facultar 
per a la signatura de l'esmentat conveni l'lma. Sra. Janet Sanz Cid, regidora del 
Districte de Nou Barris. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta 
i justificació dels fons rebuts.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

26. Aprovar el conveni a subscriure amb Barcelona Activa SAU SPM, Barcelona 
de Serveis Municipals, SA, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, l'Institut 
Català d'Energia, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Transports de Barcelona, SA, Seat, 
S.A., Gas Natural Servicios, S.A., Electronic Trafic, S.A., Nissan, SA, Volkswagen-
Audi España, S.A. i Renault Iberia, per articular la col·laboració en el 
desenvolupament de la “Plataforma Live” per la promoció dels desenvolupament 
industrial i tecnològic dels vehicles propulsats per energies alternatives i la 
implementació dels seus usos; autoritzar la despesa plurianual per un import de 
40.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, en concepte de quota ordinària de caràcter anual de 
l’Ajuntament de Barcelona en qualitat de membre director de la Plataforma LIVE, 
amb el desglossament següent: 20.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2017 i 
20.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2018. La consignació queda subordinada al 
crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb 
l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; facultar 
a la regidora de Mobilitat per la signatura del conveni; i donar-ne compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte d'Horta-Guinardó

27. Desestimar la sol·licitud de retaxació de la finca emplaçada al passeig 
Maragall núm. 383-389 (Can Fargas), formulada el 29 de juliol de 2016 per la Sra. 
Rosa Fariñas Moreno, en nom i representació de la societat mercantil Unicompta 
SL, pels motius exposats en l’informe del Departament de Projectes de Gestió 
Urbanística, de 12 de setembre de 2016, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació és dóna per íntegrament reproduït, i de conformitat amb l’article 58 de 
la Llei d’Expropiació Forçosa i l’article 74 del Reglament d’Expropiació Forçosa.

Districte de Nou Barris

28. Aprovar definitivament 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, 
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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 publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; 
notificar-ho als interessats en aquest procediment; i encarregar a Bagur, SA la 
gestió de l’actuació.

Districte de Sant Martí

29. Aprovar el Projecte complementari de les obres definides al Projecte 
d’urbanització de la UA1 del PERI Diagonal-Poblenou, entre els carrers de Ciutat de 
Granada, Badajoz i Bolívia al Poblenou (PMU de la meitat Sud de l’Illa delimitada 
per l’avinguda Diagonal i els carrers Badajoz, Bolívia i Ciutat de Granada), al 
Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe de 
la Directora de Serveis de Projectes i Obres de Bagur, SA de 8 de setembre de 
2016, que figura a l’expedient administratiu i que aquest efectes es dóna per 
reproduït, amb un import de 317.131,97 euros, més el 21% de l’impost del valor 
afegit (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.

Acords de la sessió del 13 d'octubre de 2016.

Aprovació de l'acta de la sessió de 6 d’octubre de 2016.

Part Decisòria

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Aprovar el projecte del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019, d’acord 
amb l’article 121.1 del ROM.

2. Aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat Politècnica de Catalunya, que té per objecte l’acolliment d’estudiants en 
pràctiques, amb vigència de dos anys naturals comptats a partir del 26 de 
novembre de 2016 i renovable expressament per períodes anuals, amb un màxim 
de dues pròrrogues d’acord amb la normativa vigent. Facultar l’Im. Sr. Gerardo 
Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia 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 Politècnica de 
Catalunya.

3. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 13 d’octubre de 2016.

4. Aprovar l’expedient núm. 3-116/2016 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 395.841,22 euros, 
per atendre despeses de manteniment de la via pública dels Districtes de Nou 
Barris i Sant Martí, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
16092991; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.

5. Aprovar l’expedient núm. 3-117/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
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de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 1.701.827,56 euros, 
per atendre la dotació pressupostària, relativa a les actuacions inversores de 
BIMSA que han estat informades en Comissió de Govern de 29 de setembre de 
2016, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16093091; i 
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.

6. Aprovar l’expedient núm. 3-119/2016 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 495.851,51 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. 16100391; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

7. Aprovar l’expedient núm.3-120/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
derivat del diferents tipus d’ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya 
per al fons de foment del turisme (aportació extraordinària segons Conveni d'11 de 
desembre de 2015, aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 i ingressos de 
l’exercici 2016) per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, per un 
import total de 2.148.697,80 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 16100395; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne 
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

8. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Associació Catalana Empresa Familiar Comertia, amb NIF G62811021, per donar 
suport al Pla d’Actuació de 2016 de promoció de l’economia circular, 
internacionalització de l’empresa del retail i promoció del comerç urbà de 
proximitat, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 
per un import de 52.000,00 euros. Autoritzar i disposar la despesa per un import 
de 52.000,00 euros amb càrrec a la partida 0701-48903-43141 indicats en aquest 
mateix document, a favor d'Associació Catalana Empresa Familiar Comertia, amb 
NIF G62811021. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic justificades en els informes que consten a l'expedient. Requerir l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el pacte cinquè del conveni. Facultar la Regidora de Comerç i 
Mercats, Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del conveni.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Districte de l'Eixample

9. Anul·lar part de la disposició de despesa del contracte número 16C00003, que 
té per objecte la gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc, per un import de 
15.031,00 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
mateix document, adjudicat a Ludic3, SCCL amb NIF F60475902, en començar la 
gestió l’1 de juliol en lloc de l’1 de juny de 2016 i d’acord amb la clàusula 2.2 del 
plec de clàusules administratives.
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Districte de les Corts

10. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Immobiliària Colonial SA-Pedralbes Centre per tal de col·laborar en la difusió de les 
activitats de la Festa Major de Les Corts 2016, a canvi de les contraprestacions que 
aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària de la Festa Major, amb 
vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de desembre de 
2016; Facultar l'lm. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, 
per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents 
que se’n derivin.

Districte d'Horta-Guinardó

11. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació Eix Maragall, Associació de Botiguers i Professionals (Associació de 
Botiguers Trinxant Maragall), amb NIF G-60.688.538, referent a la facilitació de les 
infraestructures necessàries per al correcte desenvolupament de les activitats de 
dinamització comercial de l’Eix Maragall durant els anys 2016-2017, de conformitat 
amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de 
convenis administratius amb altres Administracions Públiques i institucions 
aprovada per decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011; facultar les Regidores dels 
Districtes d'Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu per la formalització del 
conveni en document administratiu.

Districte de Sant Martí

12. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
(Districte Sant Martí) i l’Escola Joso Centre de Còmic i Arts Visuals, per fixar els 
termes de la seva participació en la 2a Edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, 
per a la prevenció i eradicació de la violència masclista (convocatòria 2016), que 
convoca el Districte amb el suport de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona; i facultar 
l’Ilm. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, Regidor del Districte de Sant Martí, per a 
la signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris en la 
seva execució.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

13. Excloure de la licitació del contracte núm. 16002269, que té per objecte les 
obres de reparació de la plataforma i ferm de diversos carrils bus, i el foment de 
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, les 
proposicions presentades per les empreses Eiffage Infraestructures, SA, UTE 
Asfaltos Barcino, SL-Construcciones Fertres, SL, Asfaltos Augusta, SL, Firtec, SAU i 
Artífex Infraestructures, SL per estimar que l’oferta no pot ser complerta a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat 
amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. Adjudicar 
l’esmentat contracte per un import màxim de 533.423,68 euros, IVA inclòs, amb 
una baixa del 32,77% sobre els preus unitaris ofertats, i de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Roma 
Infraestructures I Serveis SAU, amb NIF A25012386, 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 al pressupost que 
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import 
adjudicació 440.846,02 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
92.577,66 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 d'Ecologia Urbana, av. Diagonal, 240, 
5a planta. 08018 Barcelona. Designar com a responsable del contracte el Sr. Albert 
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Moreno Álvarez, Cap del Servei de Pavimentació. Donar-ne compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

14. Adjudicar el contracte núm. 16003250, que té per objecte el Servei de 
neteja de pintades, eliminació de cartells i retirada d'altres elements de la via 
pública, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció 
al mercat laboral 2016-19, per un import d'11.827.812,00 euros, IVA inclòs, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a 
Cespa, SA amb NIF A82741067, i d'acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa amb un baixa sobre els preus unitaris del 
8,20%. 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 10.752.556,36 euros; tipus impositiu 
del 10% d'IVA, i import de l'IVA d'1.075.255,64 euros, sotmès a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. 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 el 
Sr. Ramon Vinyes. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat.

Districte de l'Eixample

15. Aprovar definitivament Projecte executiu de la reurbanització del carrer de 
Balmes entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Pelai, al Districte de 
l’Eixample 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 2.769.791,76 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya; Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

16. Aprovar definitivament el Projecte 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% de l’impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a 
la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

Districte de Sants-Montjuïc

17. Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització de la plaça del Mig de 
Can Clos, al barri de la Marina del Port, al Districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost d’1.557.751,71 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.
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18. Aprovar definitivament el Projecte executiu de la reurbanització de l’eix 
conformat pels carrers de St. 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; 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 Gràcia

19. Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització del carrer de Luís 
Antúnez entre la Via Augusta i la placeta de Sant Miquel, al Districte de Gràcia de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 547.112,55 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 d'Horta-Guinardó

20. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció  
dels usos dels nous equipaments (7A), i  l’ordenació de les edificacions i 
volumetries, a l’àmbit del recinte de la Fundació privada de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona, promoguda per la MIA de la Fundació Privada de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; exposar-lo al públic pel termini 
d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Sant Martí

21. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la societat Diagonal Mar Propco 1, SL per al manteniment del Túnel de 
Puigcerdà; autoritzar i disposar la despesa plurianual per un import de 65.199,20 
euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, a favor de Diagonal Mar Propco 1 SL, amb NIF B62803523, per fer front 
a les despeses compromeses al conveni, a raó de 16.299,80 euros anuals per 
cadascun dels quatre anys de vigència. La consignació queda subordinada al crèdit 
que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’article 
174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; facultar el 
Gerent d’Ecologia Urbana per a la signatura del conveni; i donar-ne compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

22. Modificar l’encàrrec de gestió al Consorci del Besòs per a la realització 
d’actuacions en l’àmbit supramunicipal del Besòs, aprovat per acord de la Comissió 
de Govern en sessió de 7 de juliol de 2016, en el sentit d’incorporar a l’apartat II.2 
de les prescripcions generals que el regeixen noves actuacions en el marc del Pla 
Operatiu de Mobilitat del Campus Diagonal Besòs (Àmbit Sant Adrià del Besòs i 
Barcelona), de conformitat amb l’informe del gerent adjunt de mobilitat i 
infraestructures de 29 de juliol de 2016; ampliar l'autorització i disposició de 
despesa per un import de 206.886,66 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 
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partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del Consorci del Besòs, 
amb NIF P5890053A, per fer front a les despeses derivades de les noves 
actuacions incorporades; PUBLICAR el present acord en el butlletí Oficial de la 
Província i en la Gaseta Municipal.

23. Aprovar definitivament el Projecte executiu, memòria ambiental i estudi de 
seguretat i salut de la reurbanització de l’espai comprès entre els carrers de 
Palerm, Pere Moragues, Cristòbal de Moura i Perpinyà, al Districte de Sant Martí de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 809.207,68 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.

Moció

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

Única. Suspendre, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, l’atorgament de 
llicències i/o comunicats, i altres autoritzacions municipals connexes, establertes 
per la legislació sectorial, per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació de les 
activitats següents: 1. Activitats actualment regulades en la Modificació del Pla 
especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del 
Districte de Ciutat Vella i en el Pla especial d’establiments de pública concurrència, 
hoteleria i altres activitats de la zona específica ZE-5B “Zona Rambla” de 
Barcelona: a)  A l’àmbit de la ZE-5B “Zona Rambla” dins del Districte de Ciutat 
Vella, identificades amb els epígrafs següents: sales d’exhibició sexual (2.2.6), 
locals on s’exerceix la prostitució (2.2.7), bars (2.3.1), bars amb restauració 
menor (2.3.2), jocs d’atzar (2.4.1), jocs recreatius (2.4.2), jocs esportius (2.4.3), 
atraccions recreatives (2.4.4), exhibició individual de material audivisual 
pornogràfic (2.6.2), establiments de telecomunicacions (serveis telefònics i 
internet, “locutoris”) (2.6.3), activitats zoològiques (2.7), establiments alimentaris 
(excepte bodegues, gelateries i làctics) (EC.1.1.1), botigues de plats preparats 
(EC.3.3.2). b) A la resta del Districte de Ciutat Vella (amb exclusió de la zona 
específica ZE-10 Zona Portuària), identificades amb els epígrafs següents: 
exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts (1.2), activitats esportives 
(2.1), activitats musicals (2.2), activitats de restauració (2.3), activitats de jocs i 
atraccions (2.4), activitats culturals i socials (2.5), activitats audiovisuals (2.6), 
activitats zoològiques (2.7), establiments alimentaris de venda personalitzada 
(EC1.1), establiments alimentaris en règim d’autoservei (EC1.2), establiments 
individuals multi sectorials o polivalents (EC2), botigues de conveniència (EC3.1), 
botigues annexes a benzineres (EC3.2), establiments amb màquines expenedores 
d’aliments (EC.3.3.1), botigues de plats preparats (EC.3.3.2), comerç alimentari 
amb degustació (EC.3.3.3), gelateries i orxateries que no disposin de degustació 
en el seu interior (EC3.3.4). 2. Altres activitats, identificades pels epígrafs 
següents, segons OMAIIAA, a tot l’àmbit del Districte de Ciutat Vella (amb exclusió 
de la zona específica ZE-10 Zona Portuària): 13/3.9.d Agència de viatges; 13/3.9x 
Oficina de turisme; 13/3.9z Punt d’atenció turística; 13/3.9.d.2 Agència de viatges 
per internet; 13/3.9y Oficina oberta al públic: venda de tíckets i entrades; 12.11.a 
Magatzem de mercaderies no perilloses; 12.11/2 Agència de transport amb 
magatzem temporal de mercaderies; 12.11/2b Oficina de gestió de transport o 
duana; 13/1.2.03 Exposició i venda o lloguer de bicicletes; 13/1.2.62 Exposició i 
venda o lloguer de motos i complements; 13/1.2.63 Exposició i venda o lloguer de 
vehicles de mobilitat personal amb motor. Suspendre, també, l’atorgament de 
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llicències d’obra d’edificació, de nova planta, gran rehabilitació, reforma o 
rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i l’increment de volum o sostre 
edificable, i/o els comunicats immediats i diferits vinculats a la instal·lació o 
ampliació d’aquestes activitats. Excloure de la suspensió l’atorgament de llicències 
i/o comunicats, i altres autoritzacions municipals connexes, establertes per la 
legislació sectorial, per iniciar, ampliar o instal·lar una activitat que, abans de 
l’executivitat d’aquest acord, disposi de l’habilitació municipal preceptiva per 
executar les corresponents obres de condicionament. Tot això 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. Precisar que 
aquesta suspensió es fa per tal de procedir als estudis per a la redacció d’un Pla 
Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats que ara es suspenen, a l’àmbit del 
Districte de Ciutat Vella; precisar, també, que els àmbits de suspensió són els 
delimitats i grafiats en els plànols que figuren a l’expedient elaborats de 
conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; determinar, a 
l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini d’aquesta 
suspensió serà, d’un any, a comptar des de la publicació d’aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona; i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 4. Les Corts

Acords de la sessió del 3 d’octubre de 2016

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

Restar assabentat de l’Informe del regidor del Districte

PART DECISÒRIA

Propostes d’acord:

Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència

Aprovar la proposta de la Comissió de Govern de 19 de setembre de 2016 i, en 
conseqüència, designar com a cortsenc i cortsenca d’honor del Districte de les 
Corts 2016 al senyor Pedro Alonso Velasco i a la senyora Àurea Lázaro Crespo, a 
títol pòstum

PART D’IMPULS I CONTROL

Proposicions

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:

Convocar, en un termini de temps no superior a 1 mes, el Grup Impulsor i un 
nou Taller conjunt de la ciutadania i tots els agents implicats per a reprendre el 
desenvolupament de la Superilla de la Maternitat, garantint, així, que la seva 
progressiva implementació tindrà en compte totes les veus i necessitats i s’informi 
a cada plenari dels avenços que es vagin duent a terme”.

Del Grup Municipal de C’s:

1) Que el Govern del Districte en coordinació amb l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat creï amb caràcter immediat una taula de treball amb 
les associacions de discapacitats visuals del Districte i  procedeixi a fer una anàlisi 
de la situació i presenti un “Pla d’inclusió per als discapacitats visuals a Les Corts” 
en un termini màxim de 3 mesos. 2) Que el “Pla d’inclusió per als discapacitats 
visuals a Les Corts” es posi en marxa en un termini màxim de 6 mesos. 3) Que des 
del Govern del Districte es garanteixi que s’hi destinin partides pressupostàries 
suficients al pressupost 2017 del Districte per dur-lo a terme en allò que sigui de 
competència directa seva; per a la resta d’actuacions el Govern del Districte es 
instarà a les regidories, empreses o instituts municipals competents a destinar les 
partides pressupostàries necessàries i suficients per a 2017.
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Del Grup Municipal del PPC:

Prioritzar el mode de transport públic i a peu per als veïns i veïnes del Districte 
de Les Corts i per a les persones d’altres indrets que es mouen pel Districte, 
impulsant les inversions i serveis necessaris, com exigir la posada en marxa de la 
parada Ernest Lluch de la línia 5 del Metro, modificar el trajecte de la línia 59 
d’autobús, o millorar trams de les voreres de l’avinguda Madrid i Travessera de Les 
Corts, entre d’altres.

Del Grup Municipal d’ERC:

El Govern del Districte de Les Corts es compromet a decidir, com a mínim, el 
5% del pressupost propi a executar al Districte de Les Corts per a l’any 2017 amb 
un procés participatiu obert a la ciutadania i entitats.

Proposició amb contingut de declaracions institucionals

Del Grup Municipal de la CUP:

Manifestar el rebuig del Govern del Districte que dins del Parc Natural de la 
Serra de Collserola es realitzin pràctiques i exercicis militars tot impulsant les 
accions institucionals, legals i socials per tal que el Parc Natural de Collserola sigui 
declarat com una zona no militaritzada, i prioritzar la necessitat de garantir el seu 
ús ciutadà, per la serva condició d’espai amb una clara vocació educativa i de 
protecció de la biodiversitat de l’entorn.
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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 14 de juliol de 2016
Expedient núm.3-079/2016

INGRESSOS

Partida Descripció Alta

0101/49700/93219 Aportació de la Comissió Europea. Ingressos per les 
ciutats de Eindhoven i Birmingham com a entitats 
col·laboradores del projecte SPEA.

339.667,56

TOTAL 339.667,56

DESPESES

Partida Descripció Alta

0101/49004/92011 Projecte SPEA. Aportació de la Comissió Europea 
per les ciutats de Eindhoven i Birmingham com a 
entitats col·laboradores del projecte SPEA.

339.667,56 

TOTAL 339.667,56

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 14 de juliol de 2016
Expedient núm.3-081/2016

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 (FFT)

147.335,92

TOTAL 147.335,92
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DESPESES

Partida Descripció Alta

0607/22610/43211 Despeses serveis. Proj. Pla d’ordenació turística del 
Turó de la Rovira (fase II). Fons Foment Turisme.

25.000,00

0703/44420/92414 Barcelona Serveis Municipals. Proj. Ampliació equip 
agents cívics al voltant de la Sagrada Família. Fons 
Foment  Turisme.

122.335,92

TOTAL 147.335,92

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 21 de juliol de 2016
Expedient núm.3-084/2016

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 (FFT)

92.267,20

TOTAL 92.267,20

DESPESES

Partida Descripció Alta

0201/41080/23411 I. M. Persones amb Discapacitat. Proj. Aplicació 
turisme accessible. Fons Foment Turisme.

40.000,00

0501/46421/43211 Aportació a Barcelona Regional. Proj. Càlcul petjada 
de carboni del turisme a Barcelona. Fons Foment 
del Turisme

34.267, 20

0503/22610/43211 Despeses serveis. Servei TIC per a la detecció de 
l’oferta il·legal d’allotjament turístic a la Ciutat. Fons 
Foment  Turisme.

18.000,00

TOTAL 92.267,20

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 28 de juliol de 2016
Expedient núm.3-088/2016

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 (FFT)

106.292,00

TOTAL 106.292,00
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DESPESES

Partida Descripció Alta

0603/22719/43211 Altres contractes serveis municipals. Proj. Visites 
guiades pels barris de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta. Fons Foment Turisme.

2.973,00

0603/22719/43211 Altres contractes serveis municipals. Proj. Meeting 
Point c/Creu Coberta. Punt turístic-comercial. Fons 
Foment del Turisme.

25.519,00

0608/22610/93312 Despeses serveis. Adquisició material de 
senyalització d’indrets turístics del Districte de Nou 
Barris. Fons Foment  Turisme.

17.800,00

0201/41080/23411 IM Persones amb discapacitat. Proj. Millora 
accessibilitat universal al Patrimoni Cultural de 
Barcelona. Fons Foment del Turisme.

60.000,00

TOTAL 106.292,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 28 de juliol de 2016
Expedient núm.3-091/2016

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 (FFT)

790.861,60

TOTAL 790.861,60

DESPESES

Partida Descripció Alta

0501/22622/43211 Organització i sistemes d’Informació. Proj. 
Implantació Plataforma Contactless Parcs i Jardins 
de Barcelona. Fons Foment Turisme.

105.635,00

0501/22622/43211 Organització i sistemes d’Informació. Proj.Fase 2 
APP Fonts 2.0. FFT

8.000,00

0501/22622/43211 Organització i sistemes d’Informació. Proj.Fase 2 
simulador coreografies Fonts Bessones +2 coreos. 
Fons Foment Turisme.

18.000,00

0501/22712/43211 Manteniment vies públiques. Proj. Infraestr.
connectivitat megafonia platges del Bogatell. Fons 
Foment Turisme.

270.000,00

0501/22622/43211 Organització i sistemes d’Informació. Proj. Rutes 
urbanes verdes. FFT

81.872,00

0501/21200/43211 Mantenim. edif.i altres. Proj. Millora condic. 
Equipaments mediambient i senyalització espais 
adjacents a les platges. Fons Foment Turisme.

178.547,60

0501/22610/43211 Desp. serveis. Proj. Estudi So Font Màgica. Fons 
Foment Turisme.

12.000,00
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Partida Descripció Alta

0201/41080/23411 IM Persones amb discapacitat. Proj. Festival 
Intern. Art Impossible. FFT.

51.000,00

0703/60974/15344 Inversions BIMSA. 
Proj. Pacificació carrers Carolines i Aulèstia Pijoan. 
FFT

65.807,00

TOTAL 790.861,60

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 15 de setembre de 2016
Expedient núm.3-100/2016

INGRESSOS

Partida Descripció Alta

0701/45083/93219 Aportacions Generalitat de Catalunya per Fons de 
Foment del Turisme (1r. Trimestre 2016). Consorci 
de Turisme

803.105,92

TOTAL 803.105,92

DESPESES

Partida Descripció Alta

0702/46712/43211 A Consorci de Turisme de Barcelona per aportacions 
de la Generalitat de Catalunya per Fons de Foment 
del Turisme. De l’ingrés del 1r.Trimestre de 2016.

803.105,92

TOTAL 803.105,92

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 15 de setembre de 2016
Expedient núm.3-101/2016

INGRESSOS

Partida Descripció Alta

0701/45083/93219 Aport. extraordinària de la Generalitat per Fons 
Foment del Turisme (FFT). Projecte Remodelació 
pas vianants que connecta el pas sota muralla amb 
Plaça Pau Vila del Districte de Ciutat Vella.

115.412,93

TOTAL 115.412,93
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DESPESES

Partida Descripció Alta

0601/61116/43211 Manteniment via pública. Fons Foment Turisme. 
Aport. extraordinària de la Generalitat per Fons 
Foment del Turisme (FFT). Projecte Remodelació 
pas vianants que connecta el pas sota muralla amb 
Plaça Pau Vila del Districte de Ciutat Vella.

115.412,93

TOTAL 115.412,93

La Comissió de Govern, en sessió del dia 29 de setembre de 2016, adoptà el 
següent acord:

Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència de Drets Socials en 
l’àmbit de la Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran assignant 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

Departament de Promoció de la Infància

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 infància. 

Funcions:

Coordinar, desenvolupar i fer el seguiment dels plans en matèria de 
promoció de la infància..
Articular espais de col·laboració i projectes que promocionin els drets de la 
infància.
Articular els sistemes de coordinació i treball en xarxa amb els diferents 
sistemes de serveis i agent socials implicats.
Dissenyar i impulsar el model de suport als districtes en la promoció de 
casals i ludoteques.
Gestionar campanyes i subvencions per a afavorir la promoció d’activitats 
per a la infància.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de les seves funcions.

* * *
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Departament de Joventut

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran
Nivell associat: 26

Missió:
Proposta, disseny, gestió i avaluació de les actuacions municipals en 
matèria de promoció de l’adolescència i la joventut, tot assegurant la 
coordinació amb la resta dels òrgans municipals i en especial de forma 
integrada amb la resta d’actuacions de la Gerència. 

Funcions:

Definir els objectius i programes d'actuació a efectuar, els criteris per a la 
planificació i la gestió dels recursos assignats i avaluar el seu compliment.
Fer el control, seguiment i avaluació de la gestió dels serveis de la promoció
de l’adolescència i la joventut i dels objectius recollits als plans d’actuació 
municipals.
Coordinar amb els districtes, seguint els mecanismes establerts, les accions 
realitzades dins l’àmbit de la promoció de l’adolescència i la joventut.
Fomentar, impulsar i seguir els processos participatius en aquest àmbit i els 
acords entre el sector públic i privat.
Elaborar documents i informes adreçats a la gerència, òrgans polítics 
municipals, organismes de participació i mitjans de comunicació.
Impuls i suport a campanyes de sensibilització i informació ciutadana de 
difusió dels serveis adreçats a la promoció de l’adolescència i de la joventut. 
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de les seves funcions.

Annex 2. Modificació d’òrgans i adscripcions 

Modificar la denominació del Departament d’Infància i Adolescència adscrit a la 
Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran, per la de Departament de 
Promoció de la Infància, i modificar les seves funcions tal com es detalla a l’annex 
1.

Modificar les funcions del Departament de Joventut adscrit a la Direcció de 
Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran, tal com es detallen a l’annex 1.
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Decrets de l’Alcaldia
Decret. Atès que la tecnologia i Internet estan transformant pràcticament tots 

els sectors de la nostra societat i la nostra economia –des de la manufactura i el 
transport a l’energia i l’atenció sanitària –, ens trobem amb una economia digital i 
global molt dinàmica que demana un compromís municipal molt ambiciós amb la 
tecnologia i la innovació digital. 

Atès que el projecte de Programa d’Acció Municipal 2016-2019, recull aquest 
compromís en el foment d’una innovació tecnològica i digital, com eina tant pel 
bon govern, com pel desenvolupament d’una economia plural, com per fomentar 
una ciutat participativa i democràtica, entre d’altres, impulsant la innovació digital 
al servei de la transformació social i ambiental, i tractant la gestió de la innovació 
com un element clau en la consecució d’unes polítiques públiques orientades a 
cobrir millor les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, per a conformar uns 
serveis públics de major qualitat, amb l’òptima assignació i utilització dels recursos 
i el talent públic i afavorint l’apoderament ciutadà.

Atès que a nivell organitzatiu i per abordar aquest compromís, l’Alcaldessa ha 
nomenat una nova Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, que té la 
responsabilitat de redissenyar i reorientar la tecnologia de Barcelona i les 
estratègies i polítiques d’innovació digital, així com orquestrar una estratègia 
d’innovació pública inclusiva, definida a través d’un procés inclusiu amb una 
participació forta d’actors clau de la ciutat (que inclouen indústria, mon acadèmic, 
centres d’investigació, ciutadans/es, desenvolupadors, emprenedors socials, 
cooperatives, proveïdors locals de serveis, etc.) que transformen els procediments 
relacionats amb la digitalització dels serveis públics i la contractació pública i, en 
general, lideren la transformació de l’ecosistema innovador digital, incloent la 
relació entre les administracions públiques, la ciutadania, les empreses i el món 
acadèmic.

Atès que en els darrers mesos han aparegut noves peces relacionades amb la 
gestió i promoció de la innovació dins l’Ajuntament, i per tant s’obre un nou 
escenari en la innovació municipal que demana una forta coordinació de les forces 
d’innovació de la ciutat i una forta coordinació de les estratègies i els projectes 
d’innovació impulsats per les TIC de tot l’Ajuntament.

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona,

Disposo:

Primer. Crear la Ponència d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona que 
es configura com un instrument municipal, transversal a les diferents àrees de 
l’Ajuntament, encarregat de operativitzar el disseny i la implementació de 
l’estratègia i polítiques d’innovació digital a la ciutat de Barcelona, que permeti 
articular i assessorar transversalment en àmbits d’innovació tecnològica i digital, 
assegurant la informació, la coordinació, l’aprenentatge, la implicació i l’alineament 
de les diferents àrees.

Les principals àrees de treball de la Ponència d’Innovació Digital de l’Ajuntament 
de Barcelona seran les següents: 

Transformació i innovació digital en el sector públic (Open and AGILE digital 
transformation), incloent la Compra Pública Oberta i Innovadora (Open 
Public Procurement & Open Contracting) 
Innovació Cívica i Social, i Xarxa de Laboratoris Urbans de Innovació Social i 
Digital 
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Estratègia Smart City, incloent la participació en la definició del rol de la 
Fundació Barcelona Institute of Technology (BIT), la SmartCityExpo, el 
Mobile World Congress o l’IoT. 
Estratègia de Dades de Ciutat (City Data Strategy) i de l’ús de dades 
públiques i privades.
Economia col·laborativa i Plataformes col·lectives 
Noves tendències tecnològiques (incloent IoT, Fabricació Digital, Industria 
4.0, Big Data, biotecnologia, moneda electrònica, blockchains, ...) 
Democràcia digital i ús de les TIC per la transparència i responsabilitat 
pública 
Cooperació local, regional estatal i internacional en Smart Cities, Tecnologia 
i Innovació Digital 
Altres que la Ponència pugui considerar.

Segon. Designar com a membres de l’esmentada Ponència d’Innovació Digital 
les persones següents: 

Direcció política: 

1. Gerardo Pisarello, Primer Tinent Alcaldia de Treball, Economia i Planificació 
Estratègica, actuant com a President 

2. Jaume Collboni, Segon Tinent d'Alcaldia d'Empresa, Cultura i Innovació, 
actuant com a Vicepresident Primer

3. Gala Pin, Regidora de Participació i Districtes, actuant com a Vicepresidenta 
Segona

Direcció de la Ponència: 

1. Francesca Bria, Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital

Membres: 

1. Jordi Martí, Gerent Municipal.
2. Salvador Illa, Gerent d'Empresa, Cultura i Innovació
3. Sara Berbel, Gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local i 

Directora General de Barcelona Activa
4. Paco Rodríguez, Gerent de Institut Municipal d'Informàtica.
5. Joan Anton Llinares, Gerent de Recursos 
6. Mar Jiménez, Cap de Gabinet Adjunta, Primera Tinència.
7. Lluis Torrens, Director de Serveis de Planificació i Innovació. Drets Socials.
8. Marta Continente, Directora d'Innovació. Empresa, Cultura i Innovació.
9. Xabier Barandiaran, Assessor de la Regidoria de Participació i districtes. Drets 

de Ciutadania, Participació i Transparència.
10. Oscar Abril, Director de Serveis Culturals i Innovació. Cultura.
11. Manuel Valdés, Gerent adjunt d'Infraestructures i Coordinació Urbana. 

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
12. Ramón Canals, Director/a Gabinet Tècnic de Programació.
13. Anna Majó, Directora tècnica de Innovació Digital (Direcció tècnica)

Tercer. Assignar-li a la Ponència d’Innovació Digital de l’Ajuntament de 
Barcelona les següents funcions, principalment relacionades amb la definició de 
model i discurs d’innovació digital, l’impuls de projectes i la dinamització de 
l’ecosistema intern i extern: 

1. Liderar una actuació ESTRATÈGICA: Definir, consensuar i participar del model 
d’innovació digital de l’Ajuntament de Barcelona – estratègies i polítiques - , 
integrant un discurs comú. Caldrà reflexionar, articular i desplegar una estratègia, 
concretar-la operativament, i projectar-la cap a l’ecosistema productiu i la 
ciutadania, aprofitant la tecnologia com element facilitador, estructurant i 
apoderant de la pròpia innovació en tots els seus àmbits.  
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2. Coordinar la COMUNICACIÓ: Compartir i coordinar la comunicació de les 
experiències en el marc d’un programa global d’innovació digital de ciutat sota un 
discurs paraigües comú, i la presentació a premis, nacionals i internacionals 

3. Unificar i implantar criteris d’innovació i desenvolupament digital als projectes 
de l’Ajuntament: Elaborar directrius tecnològiques i proposar guies d’ús.  

4. Donar suport a l’mpuls de PROJECTES: Recollir, coordinar i donar suport en 
l’impuls de les diferents iniciatives d’innovació digital dins l’Ajuntament de 
Barcelona, i compartir i coordinar l’assignació i demanda de recursos econòmics. El 
lideratge i l’execució dels programes i projectes es mantindrà en cada una les 
àrees, si bé la ponència podrà liderar projectes propis.  

5. Donar suport METODOLÒGIC i definir una estratègia d’AVALUACIÓ: 
Desenvolupar metodologies d’innovació i d’avaluació d’impacte de programes, 
mesures o inversions en innovació digital (estàndards d’evidència). Orientar i 
assessorar en el seu ús de manera transversal. 

6. Actuar com a RADAR d’innovació digital: Detectar noves oportunitats per 
l’articulació de polítiques, programes o serveis que reforcin la innovació digital a 
l’Administració en els seus diferents àmbits.

7. Dinamitzar l’ECOSISTEMA d’innovació digital: amb un accent especial en els 
agents tecnològics i la dimensió comunitària: Potenciar plataformes d’innovació 
digital entre l’administració i els diferents actors de la ciutat (públics, privats, 
comunitaris, ciutadans, cívics,...) i marcs de relació estable amb altres institucions 
locals i internacionals, publiques i privades vinculades amb l’àmbit de la innovació 
digital (Generalitat, Comunitat Europea, teixit empresarial, institucions/agències 
d’innovació, ...). Es vol posar un accent especial en potenciar la tecnologia com 
element vertebrador i que permet apoderar la dimensió comunitària, més enllà de 
la dinàmica de col·laboració público-privada (PPP), afavorint la relació amb el teixit 
de PiMES i autònoms. 

8. Gestionar el CANVI CULTURAL: Fomentar un canvi cultural a la ciutat, que 
treballa simultàniament amb un canvi cultural intern a l’Ajuntament i un canvi 
cultural que es transmet a fora amb l’apoderament del ciutadà. Així, es treballaran 
dues vessants prioritàries: a)la innovació digital interna a la pròpia administració, 
creant espais de talent, intercanvi, aprenentatge, participació i pensament crític 
per a compartir, coordinar i prestigiar les bones pràctiques d’innovació digital dels 
diferents departaments, àrees i organismes de l’organització, així com b) 
l’apoderament ciutadà com element actiu de sistema d’innovació digital, i la relació 
amb d’altres agents innovadors de la ciutat. 

9. La Ponència d’Innovació Digital no és un òrgan resolutori, ara bé, per dur a 
terme les funcions descrites als apartats anteriors, podrà fer encàrrecs als 
diferents òrgans de l’organització municipal, dintre del seu règim competencial, i 
també pot actuar com a òrgan consultiu. 

Quart. Establir la metodologia de funcionament 

Es proposa una periodicitat mínima de reunions de la Ponència Innovació Digital 
de una reunió cada 2 mesos, amb un període inicial de 6 mesos amb reunions 
mensuals. La periodicitat de la ponència serà revisable pels membres de la 
mateixa.

La Ponència d’Innovació Digital podrà constituir Grups de Treball vinculats a 
temàtiques específiques, amb membres de la Ponència i altres membres externs 
que puguin aportar opinió i propostes.
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Es pot valorar la creació també d’una “Ponència d’Innovació Digital Ampliada”, 
més inclusiva i participativa. 

Barcelona, 6 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.2894/2016)
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CARTIPÀS

Decret

Antecedents:

Primer. El senyor Pablo Sánchez Centellas, nomenat com a personal directiu, 
ocupa provisionalment el lloc de director/a 2 de la família General, codi 
20.20.GE.30, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de nivell 
28, adscrit a la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals (Gerència de 
Presidència i Economia).

Segon. La Gerència de Presidència i Economia sol·licita el cessament del senyor 
Sánchez de l’esmentat lloc, en data 30 de setembre de 2016.

Fonaments jurídics:

Primer. L’article 13 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, reglament de personal 
al servei de les entitats locals de Catalunya, estableix, que pel que fa al cessament 
del personal eventual amb funcions directives regeixen les mateixes 
determinacions que per al personal eventual de confiança.

Segon. L’article 52.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 
Municipal de Barcelona, estableix que el seu cessament correspon a l’alcalde que 
n’ha de donar compte al Consell Municipal.

Per tot l’exposat resolc:

Cessar com a personal directiu, amb efectes del dia 30 de setembre de 2016, el 
senyor Pablo Sánchez Centellas (mat. 74300), adscrit a la Direcció de Serveis de 
Relacions Internacionals (Gerència de Presidència i Economia).

Donar-ne compte al Consell Municipal en la pròxima sessió que se celebri.

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2948/2016)

* * *
Decret

Fonaments jurídics:

I. 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.

II. 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.

III. 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.

IV. 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.
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V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
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.

VI. 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.

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 Pablo SÁNCHEZ CENTELLAS en el lloc de 
treball de cap de Departament 1, codi 40.10.PO.10, de la Família Serveis de 
Suport Polític, amb nivell de destinació 26, adscrit a la Primera Tinència d’Alcaldia, 
amb efectes del dia 1 d’octubre 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 se celebri.

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2949/2016)

* * *

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 dels Estatuts de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat,

Disposo:

Primer. Designar la Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón vicepresidenta del Consell 
Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en substitució de la 
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño.

Segon. Designar la Sra. Natalia Rosetti Maffioli membre del Consell Rector de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en substitució de la Ima. Sra. 
Laura Pérez Castaño.

Barcelona, 4 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2886/2016)

* * *

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i d’acord a l’art.9.1.d) del Reglament Intern del 
Consell de Ciutat, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de data 31 
d’octubre de 2014,
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Disposo:

Nomenar com a vicepresidenta primera del Consell de Ciutat, la Sra. Montserrat 
Morera i Isern, presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB).

Nomenar com a vicepresident segon del Consell de Ciutat, el Sr. Alejandro Goñi i 
Febrer, president de Pimec-Comerç.

Barcelona, 28 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2887/2016)

* * *

Decret. La presidenta del Patronat de la Fundació Barcelona Cultura disposa el 
següent:

Nomenar el Sr. Xavier Marcé Carol com a director general de la Fundació 
Barcelona Cultura, d’acord amb l’article 15.5 dels estatuts d’aquesta fundació. 
Elevar aquest nomenament al patronat de la fundació per a la seva ratificació i 
agrair a la Sra. Berta Sureda Berna l’excel·lent tasca realitzada durant el temps 
que ha estat com a directora general de la fundació.

Barcelona, 19 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2941/2016)

* * *

Decret. D’acord amb el que determinen els respectius estatuts socials dels 
diferents Consorcis, i en ús de les atribucions que tinc conferides 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:

Consorci de Biblioteques de Barcelona

Consell General
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Salvador Illa Roca en substitució de la Sra. Marta Clari Padrós
Sr. Jordi Font en substitució de la Sra. Rosa Mach Farràs

Comissió Executiva
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Salvador Illa Roca en substitució de la Sra. Marta Clari Padrós
Sr. Jordi Font en substitució de la Sra. Rosa Mach Farràs

Consorci Mercat de les Flors

Consell General
Vocals:
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució del Sr. Carles Sala Marzal

Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Consell General
Vocals:
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Sr. Valentí Oviedo Cornejo
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Fèlix Riera Prado en substitució del Sr. Marcelo Expósito Prieto

Comissió Delegada
Vocals:
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució del Sr. Marcelo Expósito Prieto
Sra. Isabel Balliu Badia en substitució del Sr. Carles Sala Marzal
Sr. Salvador Illa Roca en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Consell General
Vicepresident primer:
Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà
Vocal:
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Isabel Balliu Badia

Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya

Patronat
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució del Sr. Carles Sala Marzal
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna

Comissió Delegada
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució del Sr. Carles Sala Marzal
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna

Consorci Institut Ramon Llull

Junta Rectora
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà

Consell de Direcció
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució del Sr. Carles Sala Marzal
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà

Consorci del Gran Teatre del Liceu

Junta de Govern
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució del Sr. Carles Sala Marzal
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna

Comissió Executiva
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Isabel Balliu Badia

Consorci Casa Àsia

Consell Rector
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna

Consorci Palau de la Música Catalana

Patronat
Vicepresident (p. d.)
Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà

Barcelona 13 d’octubre de 2016. L’alcaldessa Ada Colau Ballano.
(Ref.2952/2016)
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Decret. D'acord amb el que determinen els respectius estatuts socials de les 
diferents Fundacions, i en ús de les atribucions que tinc conferides per l'article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona,

Disposo:

Designar representants de l'Ajuntament de Barcelona a les Fundacions que es 
relacionen, les persones següents:

Fundació del Gran Teatre del Liceu

Membre del Patronat:
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Isabel Balliu Badia
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna

Fundació Joan Miró – Centre d’Estudis d’Art Contemporani

Membre del Patronat:
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna

Fundació Museu Picasso de Barcelona

Membres del Patronat:
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Isabel Balliu Badia
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Llucià Homs Capdevila

Fundació Barcelona Cultura

Membres del Patronat:
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució del Sr. Carles Sala Marzal

Fundació Joan Brossa

Membre del Patronat:
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Isabel Balliu Badia

Fundació Privada Casa Amèrica

Membre del Patronat:
Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L’Alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2954/2016)

* * *

Decret. Vista la petició rebuda del Portaveu del Grup Municipal de Convergència 
i Unió de 10 d’octubre de 2016, que comunica un canvi de conseller al Consell 
Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i d’acord amb l’article 16 de les 
Normes reguladores del funcionament dels Districtes,

Disposo:
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Nomenar la Sra. Rosa Maria Nicolau Manero membre del Consell Municipal del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en substitució de la Sra. Núria Zaragoza i 
Formiga.

Barcelona, 10 d’octubre 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2964/2016)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona i d’acord amb els articles 10 i 14 i les disposicions 
transitòries primera i segona dels Estatuts del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra,

Disposo:

Primer. Designar com a vocals del Consell Rector del Consorci de l’Auditori i 
l’Orquestra les persones següents:

Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Marta Clari Padrós
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo en substitució de la Sra. Ingrid Guardiola 

Sánchez

Segon. Proposar la designació com a vocals de la Comissió Executiva de 
l’esmentat Consorci les persones següents:

Sr. Xavier Marcé Carol en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Marta Clari Padrós

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2965/2016)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i el que determina l’article 7 dels Estatuts del 
Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona,

Designar membres del Consell General del Consorci Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona les persones següents:

Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Marta Clarí Padrós

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.2968/2016)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i el que determina l’article 8.1 dels Estatuts de 
l’Institut de Cultura de Barcelona, 

Disposo:

Designar el Sr. Salvador Illa Roca membre del Consell d’Administració de 
l’Institut de Cultura de Barcelona en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna.

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2971/2016)
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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:

Designar l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Segon Tinent d’Alcaldia, president 
de la Taula de patrimoni arquitectònic, històric, artístic i arqueològic, en substitució 
de l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà.

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2973/2016)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona,

Disposo:

Proposar a l’òrgan competent de Barcelona de Serveis Municipals, SA la 
designació del Sr. Xavier Monge Profitós com a membre del Consell d’Administració 
de Mercabarna, SA, en substitució del Sr. Xavier Idrach Queral.

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2974/2016)

* * *

Decret. Tal com estableix l’article 12 de les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes s’atribueix a aquesta Alcaldia el nomenament dels 
regidors/es Presidents/es dels Consells Municipals dels Districtes, per això i en ús 
de les facultats atribuïdes a l’Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona,

Disposo:

Nomenar l’Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro regidor president del Consell 
Municipal del Districte de Sant Martí.

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.2977/2016)

* * *

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 dels Estatuts de 
l’Institut Barcelona Esports, 

Disposo:

Designar la Sra. Núria Martín Satorres membre del Consell Rector de l’Institut 
Barcelona Esports, en substitució del Sr. Manel Carrere Navarro.

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2979/2016)
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PERSONAL

Concursos de personal
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’AGÈNCIA DE SALUT 
PÚBLICA DE BARCELONA

(Aprovades per decret de l’Alcaldia)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 
convocatòria és necessari:

– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

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

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

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

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:

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

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

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

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEX

Concurs núm. 4/2016. Un lloc de treball de Cap del Servei de Vigilància i Control 
de Plagues Urbanes. (Nivell 22)

Cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes.
Concurs núm. 4/2016

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de Cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes.

D’acord amb la regulació de l’article 79 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic sobre el concurs de provisió dels llocs de treball i 
d’acord amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits del lloc de treball de Cap del Servei 
de Vigilància i Control de Plagues Urbanes, adscrit a la Direcció de Protecció de la 
Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Descripció del lloc convocat
Lloc de nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de 494,65 euros segons 

catàleg vigent (2299 X).
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

Funcions:
Gestionar les persones que ocupen els diferents llocs de treball del Servei 
de Vigilància i Control de Plagues Urbanes en matèria de recursos humans.
Participar i col·laborar en les decisions estratègiques de la direcció.
Gestionar i organitzar el Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes 
(SVIPLA) dins de les línies aprovades per l’equip directiu i en congruència 
amb els objectius propis de la Direcció de Protecció de la Salut.
Planificar i definir els objectius anuals del SVIPLA segons les directrius 
establertes per la Direcció de Protecció de la Salut.
Promoure i/o dissenyar i planificar programes d’intervenció i control sanitari 
dels programes de vigilància i control de plagues urbanes.
Dirigir i coordinar les accions i programes d’intervenció/control sanitari dels 
programes de vigilància i control de plagues dissenyats pel Servei o de 
producció externa
Fixar les directrius operatives a seguir pels diferents llocs de treball 
assignats, establint els criteris per tal d’avaluar-ne els resultats, controlant 
periòdicament l’acompliment dels objectius.
Gestionar la intervenció del SVIPLA com agent de l’autoritat sanitària i el 
procediments que se’n derivin
Elaborar i gestionar el pressupost  relatiu al servei.
Representar al SVIPLA i a l’ASPB en reunions i grups de treball externs.
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Participar en l’elaboració dels convenis de col·laboració i/o dels plecs tècnics
de procediments de contractació de serveis de control de plagues que 
afectin al SVIPLA
Gestionar i fer el seguiment de contractes de serveis de control de plagues 
externalitzats.
Impulsar la millora contínua en els processos de treball.

Requisits
Pertànyer al grup A, subgrup A1 o A2.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari de carrera o laboral 
fix de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona  o dels organismes o ens 
instrumentals 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).
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 suficiència de català C1 (antic C) o superior de 
la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent. Restaran exempts 
d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la convocatòria, els/les 
candidats/tes que es troben en una de les situacions que s'indiquen a 
continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat corresponent de la 
sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb  els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit  a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

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

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

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

Mèrits Comuns
De conformitat amb les Bases Generals aprovades per decret d’Alcaldia 

d’aplicació a tots els concursos de provisió de llocs de treball a l’Ajuntament de 
Barcelona, seran valorats 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 dirigir i coordinar programes d’intervenció i control 
sanitari, fins a 2 punts.
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Experiència en gestió i seguiment de la contractació de serveis externs 
en el control de plagues urbanes, fins a 2 punts.
Experiència en el disseny i planificació de programes d’intervenció i 
control sanitari, fins a 1 punt.
Experiència en comandament i gestió d’equips de treball, fins a 1 punt.

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

candidats/es per a la realització d’una prova o supòsit pràctic, valorant-se fins a 
un màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions del 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 Cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes: Compromís 
professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, 
Flexibilitat i obertura al canvi, Autoconfiança, Empatia, Lideratge i 
Desenvolupament, Direcció de persones.

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris fins a 
un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima:
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 11,5 punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

Junta de valoració:
Presidenta:

Sra. Carme Borrell i Thió, Gerenta de l’Agència de Salut Pública, o persona 
en qui delegui. 

Vocals:
Sra. Helena Pañella Noguera, Directora de Protecció de la Salut o persona 
en qui delegui.
Sra. Antonieta Viladrich i Huguet, Cap de la Unitat de Recursos Humans i 
Organització o persona en qui delegui.
Sra. Elena Ruiz Clemente, Responsable de Gestió de Recursos Humans o 
persona en qui delegui.

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

Presentació de sol·licituds. 
El personal de l’Ajuntament de Barcelona que compleixi les condicions exigides 

haurà de presentar la sol·licitud, a la qual adjuntarà la relació de mèrits al·legats 
classificats segons l'ordre d'aquesta convocatòria i els documents acreditatius 
corresponents, al Registre General de l’Ajuntament o a qualsevol altre Registre 
municipal, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la 
publicació de les bases del concurs la Gaseta Municipal.

El personal laboral de l’Agència de Salut Pública que compleixi les condicions 
exigides haurà de presentar la sol·licitud, a la qual adjuntarà la relació de mèrits 
al·legats classificats segons l'ordre d'aquesta convocatòria i els documents 
acreditatius corresponents, a qualsevol dels Registres de l’Ajuntament o en el 
Registre General de l’Agència de Salut Pública, en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la publicació de les bases del concurs en la Gaseta 
Municipal.

Els/les candidats/tes són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

Preses de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagin obtingut nova 

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

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

En el cas del personal provinent de l’Ajuntament o 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. 48/2016-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: 3.107,27 € 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.
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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:

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.
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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.

Lliure designació núm. 49/2016-L

Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Patrimoni i 
Inversions de la Gerència de Presidència i Economia

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 1  de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Patrimoni i Inversions de la Gerència 
de Presidència i Economia.

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 1 (20.10.GE.40 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Directiu
Tipus de lloc: Direcció
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 
Destinació: Nivell 30
Sistema de provisió: Lliure designació
Classe de lloc: Lloc de promoció

2. Esquema retributiu
Destinació: 30 (978,44 €)
Complement específic: 3.623,52€ mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 1 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.
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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 heterogènies, d’àmbits funcionals o serveis diferents, o bé 
integra funcions homogènies amb un grau de desenvolupament i/o recursos 
associats gran. En qualsevol cas, no poden dependre jeràrquicament d’una altra 
Direcció.

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, i 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 i profund d’un camp 
funcional i de l’acreditació d’una experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció 
o comandament a organitzacions públiques o privades així com de la competència 
tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior, amb coneixements 
específics en els processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i. El 
lloc requereix de competència directiva per al comandament del personal.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Patrimoni i Inversions

3.2.1. Missió 
Definició de l’estratègia de gestió del patrimoni municipal, i foment de les 

polítiques per a la seva rendibilització econòmica i social. Direcció estratègica del 
control econòmic de les inversions de l’Ajuntament i del Grup d’empreses i instituts 
municipals. Coordinació i gestió dels fons europeus.

3.2.2. Funcions
Establir els criteris per a  la gestió del patrimoni municipal i coordinació amb
la resta d'operadors.
Coordinar les actuacions dels diferents sectors que tenen repercussió en el 
Patrimoni Municipal.
Administrar l'Inventari, valoració i registre dels béns de l'Ajuntament; 
controlar-ne l’ús, la defensa i seguretat dels mateixos; i proposar 
l’adscripció o destinació dels bens en coordinació amb la resta d’operadors 
del Patrimoni Municipal.
Donar informació patrimonial a través dels canals convencionals i de les 
noves tecnologies.
Fer el seguiment i donar les directrius per a l’execució dels plans 
d’inversions municipals. 
Assegurar l’adequada coordinació i gestió dels fons europeus municipals.
Garantir la correcta anàlisi econòmica i d’oportunitat dels nous projectes 
d’inversions per als òrgans de Govern.
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.
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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:

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 Gerència de Presidència i Economia.
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. 50/2016-L

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Gerència de Presidència i 
Economia.

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 el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família General (GE), adscrit a la Gerència de Presidència i Economia.

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: Suport 3 (90.30.GE.20 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1 i C2
Destinació: Nivell 18
Sistema de provisió: Lliure designació
Classe de lloc: Lloc de promoció

2. Esquema retributiu
Destinació: 18 (398,74 € mensuals)
Complement específic: 707,21 €/mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)
3.1.1. Missió
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 
especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament.
Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat.
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Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats. 
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei.
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats.

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis.

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, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Gerència de 
Presidència i Economia)

3.2.1. 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.

3.2.2. 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.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C subgrups C1 i subgrup C2 de les categories 
Administrativa i Auxiliar administrativa 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 
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de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament

El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions 
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del 
mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 

En cap cas no hi poden 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. Criteris de valoració:
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:

L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 
de les funcions.
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.

6. 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. 
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7. 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. 

8. Proposta de resolució 
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan  d’adscripció 

emetrà, 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.  

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 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. 

Lliure designació núm. 51/2016-L 

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Gerència del Districte de 
Ciutat Vella.

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 el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família General (GE), adscrit a Gerència del districte de Ciutat Vella. 

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. 
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1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Suport 3 (90.30.GE.20 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1 i C2
Destinació: Nivell 18
Sistema de provisió: Lliure designació
Classe de lloc: Lloc de promoció

2. Esquema retributiu
Destinació: 18 (398,74 € mensuals)
Complement específic: 707,21 €/mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)
3.1.1. Missió
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 
especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament.
Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat.
Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats. 
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei.
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats.

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis.

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, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Gerència de 
Seguretat i Prevenció)

3.2.1. Missió
Exercir la direcció executiva superior del Districte, i la coordinació amb els 

òrgans municipals i d’altres institucions pel desenvolupament de les seves funcions
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3.2.2. Funcions
És el responsable, dins de l’estructura executiva, de que els serveis prestats 
als ciutadans en el Districte per part de l’Ajuntament responguin a les seves 
necessitats i es prestin de manera eficaç i eficient.
Disseny de les línies estratègiques del territori, d’acord amb les directrius 
polítiques.
Direcció superior de la planificació, organització i prestació dels serveis 
públics al Districte, i participació en la planificació de ciutat per garantir 
l’acompliment dels objectius definits pel Govern Municipal.
Direcció de la Taula de policia administrativa.
Avaluació i seguiment de l’execució dels plans municipals del Districte, del 
desenvolupament dels recursos invertits i de les accions destinades a 
l’acompliment dels objectius municipals per part de l’Ajuntament.
Garantia de l’acompliment dels acords de nivell de servei dels Sectors al 
territori.
Exercici de les competències que li siguin delegades pels òrgans de govern 
municipals.
Responsable superior dels recursos humans, materials i de l’execució i 
supervisió del pressupost i la inversió del Districte.
Responsable d’integrar la prevenció de riscos laborals en l’àmbit del districte 
i de garantir la implementació de les mesures preventives definides.
Fixació i avaluació dels objectius de les Direccions del Districte. Avaluació i 
control de les operacions i dels resultats obtinguts per les Direccions.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en el 
compliment de les seves funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C subgrups C1 i subgrup C2 de les categories 
Administrativa i Auxiliar administrativa 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 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 
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requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 

En cap cas no hi poden 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. Criteris de valoració
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:

L’experiència i els coneixements relatius a les tasques pròpies de la seva 
funció.
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.

6. 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. 

7. 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.

8. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan d’adscripció 

emetrà,  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. 

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 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 
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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.

Lliure designació núm. 2/2016

CONVOCATÒRIA per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball 
de Director/a de Protecció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de Director/a de 
Protecció de la Salut, adscrit a la Gerència de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona.

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

Descripció del lloc convocat
Lloc de nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de 724,75 euros segons 

catàleg vigent (2699 X)

Missió
Dirigir, coordinar i organitzar tècnicament i administrativament la direcció de 

Protecció de la Salut, d’acord amb les directrius de la Gerència per a la consecució 
dels objectius fixats i segons els procediments i la legislació vigent.

Funcions bàsiques:
Dirigir, planificar i avaluar els recursos econòmics i humans assignats i 
vetllar pel seu correcte funcionament.
Fixar les directrius estratègiques a seguir pels diferents Serveis que 
depenen directament de la Direcció i establir els criteris per tal d'avaluar els 
seus resultats, controlant periòdicament l'acompliment dels objectius amb 
els seus responsables.
Exercir el comandament del personal establint línies d’actuació i 
mecanismes de motivació.
Cooperar amb altres Direccions / Serveis en la coordinació de les matèries 
de treball comunes i en el desenvolupament dels objectius de l’ASPB.
Elaborar noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de treball 
per tal de millorar l’assoliment dels objectius.
Desenvolupar funcions de representació institucional vetllant per la imatge 
de l’ASPB
Assessorar a la Gerència sobre temes de la seva competència elaborant els 
informes necessaris
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Funcions específiques:
Vetllar pel correcte desenvolupament dels programes de control alimentari 
en establiments i mercats centrals de la ciutat de Barcelona i dels
programes de vigilància i control dels riscos ambientals.
Impulsar els programes de vigilància i control de plagues en els diferents 
àmbits de la seva competència.
Vetllar per la gestió de la xarxa de vigilància de la contaminació 
atmosfèrica.
Garantir els serveis d'autoritzacions sanitàries en les activitats que estan 
subjectes (Tatuatges, pírcings o micropigmentació), també les de registre 
sanitari (Registre Oficial d'Empreses de Serveis Plaguicides, o Registre 
alimentari)
Instruir els expedients sancionadors.
Impulsar els actes d'exercici d'autoritat sanitària necessaris per al control 
dels riscos sanitaris que es produeixin.

Requisits
Pertànyer al grup A, subgrup A1.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/ària de carrera (*) de 
la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona  o dels organismes o ens 
instrumentals 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 suficiència de català C1 (antic C) o superior de 
la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent. Restaran exempts 
d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la convocatòria, els/les 
candidats/tes 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 (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 

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

Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres: 

Gerent de l’Agencia de Salut Pública 
Director d’una de les Direccions de l’Agència de Salut Pública 
Director 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 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. 

Criteris de valoració
Es valorarà:

L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 
de funcions.
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 
anàlisis dels currículums de les persones aspirants i 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 d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del 
Departament de Recursos Humans.

Presentació de sol·licituds. 
El personal de l’Ajuntament de Barcelona que compleixi les condicions exigides 

haurà de presentar la sol·licitud, acompanyada de “currículum vitae” degudament 
documentat al Registre General de l’Ajuntament o a qualsevol dels registres 
desconcertats de l’Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils a comptar a 
partir del dia següent a la publicació a la Gaseta Municipal.

El personal laboral de l’Agència de Salut Pública que compleixi les condicions 
exigides haurà de presentar la sol·licitud, acompanyada de “currículum vitae” 
degudament documentat, al Registre General de l’Ajuntament o a qualsevol dels 
registres desconcertats de l’Ajuntament o en el Registre General de l’Agència de 
Salut Pública, en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir del dia següent 
a la publicació de les bases del concurs en la Gaseta Municipal.

Els/les candidats/tes són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Recursos Humans 

i Organització de l’Agència de Salut Pública de Barcelona publicarà a la Intranet 
municipal i a la Intranet de l’Agència la llista de persones admeses i excloses al 
procés, indicant també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de 
llengua catalana.
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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 a la 
Presidenta de l’Agència de Salut Pública 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, sense 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o justificacions necessàries per a 
la seva verificació.

Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagin obtingut nova 

destinació cessaran en el lloc de treball que ocupen 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 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 de l’Ajuntament de Barcelona, 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. 

Lliure designació núm. 3/2016

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
Director/a de l’Observatori de la Salut Pública de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de Director/a de 
l’Observatori de la Salut Pública, adscrit a la Gerència de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona.

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.

Descripció del lloc convocat
Lloc de nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de 724,75 euros segons 

catàleg vigent (2699 X).

Missió:
Dirigir, coordinar i organitzar tècnicament i administrativament la direcció de 

l’Observatori de la salut pública, d’acord amb les directrius de la Gerència per a la 
consecució dels objectius fixats i segons els procediments i la legislació vigent.
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Funcions bàsiques:
Dirigir, planificar i avaluar els recursos econòmics i humans assignats i 
vetllar pel seu correcte funcionament.
Fixar les directrius estratègiques a seguir pels diferents Serveis que 
depenen directament de la Direcció i establir els criteris per tal d'avaluar els 
seus resultats, controlant periòdicament l'acompliment dels objectius amb 
els seus responsables.
Exercir el comandament del personal establint línies d’actuació i 
mecanismes de motivació.
Cooperar amb altres Direccions / Serveis en la coordinació de les matèries 
de treball comunes i en el desenvolupament dels objectius de l’ASPB.
Elaborar noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de treball 
per tal de millorar l’assoliment dels objectius.
Desenvolupar funcions de representació institucional vetllant per la imatge 
de l’ASPB
Assessorar a la Gerència sobre temes de la seva competència elaborant els 
informes necessaris

Funcions específiques:
Dissenyar i desenvolupar les línies estratègiques de la vigilància de les 
malalties transmissibles, dels sistemes d’informació sanitària y de la 
vigilància i atenció a les drogodependències. 
Coordinar les tasques esmentades a nivell intern de l’ASPB.
Fer els contactes necessaris a nivell extern de l’ASPB que ajudin a 
desenvolupar les tasques esmentades. 
Fomentar la recerca, la docència i la comunicació en les àrees especifiques 
de la direcció. 

Requisits
Pertànyer al grup A, subgrup A1.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/ària de carrera (*) de 
la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona  o dels organismes o ens 
instrumentals 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 suficiència de català C1 (antic C) o superior de 
la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent. Restaran exempts 
d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la convocatòria, els/les 
candidats/tes 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.
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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 poden prendre part el personal  funcionari o laboral fix que 
estiguin en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part els funcionaris en situació diferent de servei 
actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

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

Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres: 

Gerent de l’Agencia de Salut Pública 
Director d’una de les Direccions de l’Agència de Salut Pública 
Director 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 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. 

Criteris de valoració
Es valorarà:

L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 
de funcions.
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 
anàlisis dels currículums de les persones aspirants i 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 d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del 
Departament de Recursos Humans.

Presentació de sol·licituds. 
El personal de l’Ajuntament de Barcelona que compleixi les condicions exigides 

haurà de presentar la sol·licitud, acompanyada de “currículum vitae” degudament 
documentat al Registre General de l’Ajuntament o a qualsevol dels registres 
desconcertats de l’Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils a comptar a 
partir del dia següent a la publicació a la Gaseta Municipal.

El personal laboral de l’Agència de Salut Pública que compleixi les condicions 
exigides haurà de presentar la sol·licitud, acompanyada de “currículum vitae” 
degudament documentat, al Registre General de l’Ajuntament o a qualsevol dels 
registres desconcertats de l’Ajuntament o en el Registre General de l’Agència de 
Salut Pública, en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir del dia següent 
a la publicació de les bases del concurs en la Gaseta Municipal.

Els/les candidats/tes són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 
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Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Recursos Humans 

i Organització de l’Agència de Salut Pública de Barcelona publicarà a la Intranet 
municipal i a la Intranet de l’Agència la llista de persones admeses i excloses al 
procés, indicant també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de 
llengua catalana.

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 a la 
Presidenta de l’Agència de Salut Pública 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, sense 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o justificacions necessàries per a 
la seva verificació.

Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagin obtingut nova 

destinació cessaran en el lloc de treball que ocupen  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 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 de l’Ajuntament de Barcelona, 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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Nomenaments
Concursos 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 13 d’octubre de 2016, ha 
adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 57/2016-C, la senyora Nathalie SOUTO VENTURINI (mat. 26565), de la 
categoria TM Treball Social i subgrup A2, per ocupar un lloc de treball de Gestió 
Projectes 2 de la família General, codi 70.20.GE.10, amb complement de 
destinació de nivell 20, i adscrit al Departament de Serveis a les Persones i al 
Territori 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.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 d’octubre de 2016, ha 
adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 61/2016-C, el senyor Josep M COMORERA VILLALOBOS (mat. 39243), 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 a les Persones i al Territori 
de la Gerència del Districte de Les Corts.

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 11 d’octubre de 2016, ha 
adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 63/2016C, el senyor Pere CAMPI COLL (mat. 73317), de la categoria 
Auxiliar, subgrup C2, per ocupar un lloc de treball de Suport 3, de la família 
General, codi 90.30.GE.10 amb nivell de destinació 18, a Comunicació de la 
Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de Sarrià – Sant Gervasi.

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 18 d’octubre de 2016 ha
adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 9/2016, el Sr Isidre Ramos Barrionuevo (Mat. 37.184), per a ocupar el lloc 
de treball de Suport 3 de la família professional General (GE) (90.30.GE.20) adscrit 
al departament d’Administració Econòmica de la Direcció de Recursos de l’Institut 
de Cultura de Barcelona, amb complement de destinació nivell 18 i complement 
específic corresponent a aquest lloc de treball, segons catàleg vigent.
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Lliure designació 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 d’octubre de 2016, ha 
adoptat la següent resolució: 

Nomenar, la senyora Francisca SELVA GUIU (mat. 20426), de la categoria 
Administratiu/va, subgrup C1, en el lloc de Suport 3, de la família General, codi 
90.30.GE.20 amb nivell de destinació 18, a la Gerència del Districte de Sarrià – 
Sant Gervasi, per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure 
designació núm. 34/2016-L. 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 5 d’octubre de 2016, ha dictat la següent resolució:  

Declarar deserta la lliure designació 36/2016-L convocada per a cobrir un lloc de 
treball de GESTOR/A DE PROJECTES 2 de la família General (GE) adscrit a la 
Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, atès que el perfil professional de la 
persona aspirant admesa no s’adequa al lloc de treball.  

L’alcalde accidental, en data 19 d’octubre de 2016, ha adoptat la següent 
resolució: 

Nomenar, el senyor Vicent ORQUIN FUSTER (mat. 27483), de la categoria TS 
Dret, subgrup A1, en el lloc de Cap Departament 1, de la família General, codi 
40.10.GE.10 amb nivell de destinació 26, al Departament de Serveis Jurídics – 
Secretaria de la Direcció de Serveis Generals (Gerència del Districte de Sant 
Andreu), per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació 
núm. 38/2016-L. 

El Gerent Municipal, en data 14 d’octubre de 2016, ha adoptat la següent 
resolució: 

Nomenar el senyor Joaquim YEPES MIR (mat. 22700), de la categoria TS 
Economia, subgrup A1, en el lloc de Director/a 2 de la família General, codi 
20.20.GE.10, amb nivell de destinació 28, a la Direcció d’Auditoria General i 
Fiscalitzacions Especials d’Intervenció General (Gerència de Recursos), per haver 
superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 41/2016-L. 

El gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 18 d’octubre de 2016 ha 
adoptat la següent resolució: 

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
per lliure designació número 2/2016, Sra. Sònia OCHOA OCHOA (Mat.50.718),per 
a ocupar el lloc de treball de Suport 3 de la família professional General (GE) 
(90.30.GE.20) adscrita a la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona, amb 
complement de destinació nivell 18 i complement específic corresponent a aquest 
lloc de treball, segons catàleg vigent. 
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Convocatòria interadministrativa 
El Gerent Municipal, en data 14 d’octubre de 2016, ha adoptat la següent 

resolució: 

Nomenar la senyora Elisenda AGUILÀ RECHA (mat. 75296), per a ocupar un lloc 
de treball de Cap de Departament 1 de la família General, codi 40.10.GE.10, amb 
complement de destinació de nivell 26, al Departament de Desenvolupament de la 
Carta Municipal de Barcelona de la Secretaria General (Gerència de Recursos), per 
haver superat la convocatòria interadministrativa de provisió mitjançant lliure 
designació núm. 561/2016-L publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7134, de 3 de juny de 2016. enquadrar-la en la plantilla de 
l'Ajuntament de Barcelona, en la categoria de Tècnica d'Administració General, 
subgrup A1. 

Altres processos llocs directius 

El Gerent Municipal, actuant per delegació de l’Alcaldessa, en data 6 d’octubre 
de 2016, ha dictat la següent resolució:  

Declarar deserta la convocatòria número 1493/2016 per a la cobertura del lloc 
de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis Internacionals de la 
Gerència de Presidència i Economia de l'Ajuntament de Barcelona, atès que cap 
dels perfils professionals s’adequa al lloc de treball convocat.  
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ANUNCIS

Llicències d’obres concedides durant els mesos maig, juny, juliol i 
agost de 2016

ADREÇA DESCRIPCIÓ

Roc Boronat, 35 Remodelació de nau industrial. Retirada dels plaques 
de fibrociment amb presència d'amiant i substitució 
per panells sandwich i acabat de PVC ondat. 
Enderrocament del moll de càrrega en formigó. 
Enderrocament d'envans de separació.

Eduard Toda, 44 Instal·lació d'un ascensor per l'exterior d'un edifici 
aïllat plurifamiliar d'habitatges de Planta Baixa.

Sant Antoni Maria
Claret,167

Enderroc-desmuntatge de l'altell a la planta soterrani 
del Pavelló del Convent del Recinte Històric de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

Anglí, 53 Rehabilitació i canvi d'ús d'un edifici existent per 
destinar-lo a habitatge unifamiliar i un aparcament 
privat de 2 vehicles. L'edifici es desenvolupa en 1 
planta soterrani per aparcament i serveis, planta 
baixa i dos plantes pis.

Rda. Sant Pere,17 Agregació i segregació, reforma i canvi d'ús d'una 
entitat d'oficina a habitatge a la planta set (setena 
planta alta), entitat 7-5a (sup. 234,46 m²). a dita 
entitat li corresponen les portes 7-4a, 7-5a i 7-6a.

Moll Álvarez de la Campa,1 Construcció d'edifici logístic d'emmagatzematge i 
buidat, amb càrrega a bucs, de potassa i sal, incloent 
terminal ferroviària, urbanització de zona 
d'aparcament i càrrega i descàrrega exteriors i edifici 
d'oficines i serveis.

Bailèn,55 Rehabilitació i substitució de fusteries de façana, de 
l'edifici principal i l'edifici annex de l'escola Santa 
Anna.

Provença,365 Segregació de dos locals (local 1 en local 1a i local 
1b, i local 3 en local 3a i local 3b), i agregació de 
local 1b i local 3a, i canvi d'ús de local a habitatge 
(sup. construïda 97,28 m²), quedant el local 3b 
incorporat en el vestíbul comú de l'edifici.

Marina,285 Obra major de remunta de 2Pl sobre edifici 
plurifamiliar de PB+3PP existent entre mitgeres, 
ampliació plantes existents fins pe, instal·lació 
d'ascensor, ampliació pati, reforma i rehabilitació dels 
espais comuns (vestíbul, escala, façanes, mitgeres i 
pati.
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ADREÇA DESCRIPCIÓ

Rda. Universitat,11 El projecte proposa el canvi d'ús del local situat a la 
planta quarta porta primera (pis cinquè o cinquena 
planta alta) a dos habitatges (4t-1a A amb 74,62 m2 
útils i 4t-1a B amb 59,56 m2 útils).

Ataülf,6 Divisió d'habitatge existent a pl ppal en dos 
habitatges, en edifici plurifamiliar entre mitgeres 
situat al c.Ataülf,6 cantonada amb el carrer Comtessa 
de Sobradiel, 9 .

Jaume I,15 Rehabilitació puntual de la coberta incloent reforç 
estructural del forjat en edifici plurifamiliar entre 
mitgeres situat al carrer Jaume I, 15 cantonada amb 
c.de les trompetes de Jaume I, 4.

Loreto,42 Canvi d'ús d'oficina de 74,77 m2 de sup. construïda a 
habitatge de 65,52 m2 de sup. útil, situat al c/ Loreto 
42 entresòl 4ª, amb afectació puntual en paret 
mestre.

Tuset,17 Divisió de l'habitatge 1er 1a reformat de 116,26 m2, 
habitatge 1er 2a-B reformat de 111,48 m2, 1er 2a- A
obra nova de 120,70 m2, habitatge 3er 1a reformat 
de 116,26 m2, habitatge 3er 2a-B .

Parellada7 Rehabilitació d'una de les naus industrials de l'antiga 
fàbrica Fabra i Coats per reconvertir-la en part com a 
edifici d'habitatges dotacionals i en part com a 
equipament (seu de la Colla Castellera Jove de 
Barcelona). 46 habitatges dotacionals i un equip.

Camí Reineta,75 Ordenació i consolidació de mur perimetral-tanca de 
l'edificació aïllada situada al Camí de la Reineta 75.

Carroç,14 Construcció tanques i legalització obres.

Balmes, 225 Reforma d'habitatge existent 4art 1a per tal de 
dividir-lo en dos habitatges, 4art 1a A (usat) amb 
111,59m2 de sup. construïda i 4art 1a B (nou) amb 
101,94m2 de superfície construïda, al carrer Balmes 
225. 

Escornalbou,64 Construcció d'edifici plurifamiliar alineat a vial, format 
per 18 habitatges, 1 local i 18 places d'aparcament.

Muntaner,525 Divisió habitatge existent àtic 1ª en àtic 1ª habitatge 
de nova creació de 66,26 m2 i àtic 2ª de 229,96 m2 
habitatge usat de superfície construïda en un edifici 
amb 23 habitatges i de densitat màxima de 44 
habitatges.

Montmany, 30 Reforma interior del pis 2 ( 245,85 m2 construïts) 
(p2) en edifici de PB+2, per la obtenció de 3 
habitatges: un habitatge reformat 2on-1a de 64,10 
m2 útils i 6,55 m2 galeria, un habitatge nou 2on 2a 
de 51,05 m2 útils i un habitatge nou 2on 3a de 66,50 
m2.
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Grassot,33 Gran rehabilitació que inclou augment de volum, 
instal·lació d'ascensor, reforma interior de totes les 
plantes i modificació de les façanes.

Pintor Alsamora,29 Construcció d'edifici plurifamiliar de volumetria 
específica en bloc, de PB+4 per a un total de 34 
habitatges, i 2 plantes soterrani, per a 34 places 
d'aparcament per a cotxes i 34 trasters.

Cavallers,72 Projecte de legalització del forjat de PB de la zona on 
no s'actuava degut a una cessió de vial a la pista nº 
19.

Taquígraf Garriga,43 Ampliació de local a planta baixa (baixos 2ª).

Pl. Francesc Macià,10 Obres de rehabilitació i canvi d'ús a habitatges de 
l'edifici d'oficines Winterthur, consistent en 
redistribucions i disminució del número d'entitats, 
restant 55 places d'aparcament per a cotxes, 13 de 
motos.

Av. Sarrià,45 Segregació d'habitatge en dos, resultant un d'usat de 
104,47m2 (5-4) i un de nou 63,78m2 (5-2) de Esc D, 
seguint directrius globals de les actuacions anteriors. 

Castillejos,388 Obres de reforma i canvi d'ús parcial de l'edifici 
existent, amb afectació puntual de l'estructura, per 
adequar-se als requisits derivats de la incorporació 
d'un nou ús comercial.

Alzina,5 Reparacions puntuals a façana principal, posterior, 
caixa d'escala, mitgera i substitució parcial baixant de 
galeria, en un edifici d'habitatge plurifamiliar 
existent.

Tapioles,29 Rehabilitació de la façana posterior d'un edifici 
catalogat C, amb muntatge de bastida.

Luis Antúnez, 18 Reforma i canvi d'ús de local PB esquerra en 1 
habitatge de nova creació de 58,69 m2 útils en edifici 
de PB+3PP.

Sòcrates, 12 Reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
amb increment de sostre, en zona 12 sa o3.

Grases, 15 Construcció d'un edifici plurifamiliar.

Robrenyo, 23 Canvi d'ús de locals a habitatges.

Gran De Sant Andreu, 140 Divisió de l'habitatge situat a la primera planta inclou 
la instal·lació d'un ascensor en l'interior de l'edifici.

Provença, 316 Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la 
planta primera porta primera (pis segon o segona 
planta alta) en dos habitatges (1r1a A amb 50,01 m2 
útils i 1r1a B amb 72,61 m2 útils).
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G.V. Corts Catalanes, 699 Ampliació d'un habitatge, situat al pis principal 2a 
(primera planta alta), amb una superfície d'ampliació 
construïda de 40,42 m².

Creu dels Molers, 10 Actuació global en edifici existent amb canvi ús a 
habitatge. L'edifici consta de planta baixa i dues 
plantes pis i els habitatges resultants són els 
següents: PB01 de77,41 m2, PB02 amb 65,40 m2 
(amb terrasses de 31,05 i 50,32 m2 respectivament.

Munner, 3 Reforma de l'escola infantil del Lycée Français de 
Barcelona, consistent en la rehabilitació de l'edificació 
existent (que es destinarà bàsicament a 
administració) en la parcel·la de Munner, 3 i la 
construcció de nova planta de dos volums.

Coll i Vehí, 95 Reforma i canvi ús de local a habitatge.

Rosselló, 283 Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la 
planta segona porta primera (pis segon o segona 
planta alta) en tres habitatges (2n-1a amb 150,06 
m2 útils, 2n-2a amb 74,13 m2 útils i 2n-3a amb 
72,85m2 útils) i un traster de 33,21m2 útils.

Espanya Industrial, 5 Reforma d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
planta baixa i 3 plantes pis.

Bilbao, 169 Reforma i ampliació d'oficines, amb la construcció 
d'un nou altell en planta baixa.

Ausiàs Marc, 42 Segregació d'un habitatge amb reforma interior de 
l'entitat situada al pis 1-1a (pis segon o segona 
planta alta), en dos habitatges: habitatge usat 1-1a a 
(sup. construïda 127,35 m²) i habitatge nou 1-1a b 
(sup. construïda 78,35 m²).

Aragó, 597 Nova construcció d'edifici de 14 habitatges.

Aragó, 337 Canvi d'ús d'una entitat destinada a ús d'oficines, 
situada a la planta primera (pis primer o primera 
planta alta), a ús d'habitatge: entitat pis 1r porta 
única (sup. construïda 152,00 m²).

Pg. de Gràcia, 46 Segregació de dos habitatges 2n-1a i 2n-2a, en 
quatre habitatges; dos nous i dos existents, en 2n-1a 
a (habitatge nou, sup. construïda 103,50 m²) i 2n-1a 
b (habitatge usat, sup. construïda 105,35 m²) i en 
2n-2a a (hab. nou, sup. construïda 107,25 m²).

Av. República Argentina,
277

Construcció d'un edifici de nova planta en una 
parcel·la que confronta a dos vials, Avinguda 
República Argentina i Pg. de Sant Gervasi. Sota 
rasant, l'edifici ocupa la totalitat de la parcel·la i 
consta de tres plantes soterrani (3PS) destinades a 
aparcament.
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Sants, 149 Reforma interior de local afectant distribució i 
col·locació de rètol.

Concòrdia, 54 Reparació d'esquerdes en els balcons de la façana 
posterior d'un habitatge plurifamiliar.

Aragó, 410 Obra major consistent en el canvi d'ús de dos oficines 
existents als entresols 6ena i 7ena a un habitatge de 
60,10 m2 útils anomenat ent. 6ena. Sense afectació 
d'estructura. No s'intervé a façana principal excepte 
per a la recuperació de les fusteries.

Bac de Roda, 81 Construcció edifici d'habitatges, dos locals comercials 
i un aparcament soterrat.

Rosselló, 257 Modificació consistent en la divisió de la planta 7ena 
en 2 habitatges (abans 1) resultant: 7è1a (de 131,45 
m2 útils) i 7è 2a (de 129,33 m2 útils).

Lope de Vega, 60 Remunta dos plantes pis (P4 i P5) per a la formació 
d'un nou habitatge, i instal·lació d'un ascensor.

París, 209 Actuació en façana. Substitució de l'aplacat de pedra 
natural existent, a pl. baixa i entresòl, per aplacat de 
pedra de Sant Vicenç.

Vallhonrat, 20 Legalització segregació habitatge principal porta 
tercera en dos habitatges: PR03 (nou habitatge) amb 
u 49,03 m2 de sup. útil i un habitatge amb accés des 
de Ptge. Prunera núm. 2 (habitatge usat) amb 59,37 
m2 (17,94 m2 en pl. altell i 41,43 m2.

GV. .Corts Catalanes, 676 Substitució Equips De Climatització De La Coberta De 
L'edifici.

Av. Roma, 152 Obra major de canvi d'ús a habitatge del local situat 
a l'Entresòl 1a, resultant un habitatge de 82,56 m2 
útils. No hi haurà afectació d'estructura. Les fusteries 
de façana principal corresponents a aquesta entitat 
se substitueixen per altres de característiques.

Arístides Mallol, 1 Canvi d'us d'oficina a habitatge al pis 2º 2ª (augment 
d'habitatges de l'edifici de 18 a 19 habitatges).

Arístides Mallol, 3 Canvi d'us d'oficina a  habitatge als pisos  1º 2ª i 2º 
2ª (augment d'habitatges de l'edifici de 18 a 20 
habitatges).

Consell de Cent, 331 Canvi d'ús de dues entitats d'oficines a tres 
habitatges a la planta principal (primera planta alta). 
pis pr-1a (sup. construïda 105,94 m²), pr-2a a (sup. 
construïda 193,63 m²) i pr-2a b (sup. construïda 
107,60 m²).
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Casp, 46 Obra major consistent en la segregació en 2 de 
l'habitatge 3er 1a, obtenint: 3er1a A (de 106,52 m2 
útils i considerat de nova creació) i 3er1a B (de 70,56 
m2 útils i considerat preexistent). No s'intervé en les 
façanes excepte per a recuperar l'estat original.

G.V. Corts Catalanes, 866 Redistribució de la zona de banys de les oficines 
situades a les plantes 2a, 3a i 4a de Ciutat de 
Granada 178. Substitució de la porta d'entrada a les 
oficines. Noves obertures practicables a pati interior.

Cantabria, 41 Reparació de lloses dels balcons, voladís de coberta i 
impermeabilització de zones comunes exteriors.

Balmes, 168 Reparació i sanejament de les estructures 
metàl·liques auxiliars, per al suport d'instal·lacions i 
lames de façana, mitjançant pintura anticorrosiva,
situades a l'aire lliure a la planta 24 de la torre del 
Banc Sabadell (Edifici Atlàntic).

Mas Casanovas, 53 Llicència per a la construcció d'edifici plurifamiliar 
entre mitgeres format per psot +pb amb altell+2pp, 
segons projecte aportat amb informe d'idoneïtat 
tècnica del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Av. Diagonal, 414 Enderroc d'edifici amb manteniment de façana 
principal.

Diputació, 250 Instal·lació de nou grup electrogen a la coberta d'un 
edifici catalogat A - Casa Garriga Nogués.

Rda. Sant Pere, 32 Modificació del nombre d'habitacions en plantes 4, 5 i 
6 amb canvi de distribució; canvi distribució en 
planta soterrani i baixa; modificació de façana 
posterior i col·locació de tendal en la mateixa.

Castanys, 23 Canvi d'ús de local comercial de planta baixa i altell, 
a habitatge.

G.V. Corts Catalanes, 457 Reforma i ampliació de l'habitatge existent situat a la 
planta àtic porta primera (sisè pis o sisena planta 
alta), amb una superfície construïda final de 100, 21 
m².

Mirallers, 3 Reparació puntual als ampits de coberta d'edifici 
entre mitgeres al c. Mirallers, 3 fent cantonada amb 
c. Grunyí, 11, format per PB+Ppal+3PP, amb 
qualificació urbanística 12c dins del PERI del sector 
Oriental i clau 5 de xarxa viària bàsica.

Comtessa de Sobradiel, 6 Projecte per l'arranjament puntual, amb mitjans 
auxiliars, d'una barana i un permòdol de la façana 
principal; reparació d'una fuita d'aigua; reforç de dos 
forjats mitjançant l'execució de capes de compressió 
superiors.
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Canuda, 17 Obres de reforma interior i divisió en dos de 
l'habitatge del carrer Canuda nº17 3er 2a. En 
resulten les entitats 3er 2n P1 amb una superfície útil 
interior de 108,97m², l'habitatge 3er 2n P2 amb una 
superfície útil de 90,56m².

Ptge. Forasté, 2 Reforma i canvi d'ús de dos locals a dos habitatge en 
un edifici plurifamiliar entre mitgeres sense afectar 
l'estructura de l'edifici. Els habitatges resultants son 
Ptge. Forasté, 2 Entresol 1ª de 162,95 m2 construïts 
i Ptge.  Forasté, 2 bis Entresol 2ª de 5.

Jules Verne, 19 Reforma interior per al canvi d'ús d'un local comercial 
a habitatge, en edifici entre mitgeres de superfície 
construïda de 71,00 m2 en un edifici de 13 
habitatges amb una densitat màxima de 15 
habitatges.

Balmes, 206 Segregació de dos habitatges existents en dos 
habitatges i dos oficines sense afectar l'estructura de 
l'edifici. Les entitats resultants son els habitatges 2º 
2ª  i 5º 2ª de 187,57 m2. construïts i les oficines 2º 
4ª i 5º 4ª  de 67,37 m2. construïts. 

Pàdua, 96 Instal·lació d'un rètol identificatiu en un establiment 
comercial.

Plantada, 20 Construcció de piscina i mur de contenció.

Rosic, 3 Rehabilitació de vestíbul d'accés per carrer Brosolí, 4 
i instal·lació d'ascensor a l'ull d'escala. Inclou 
l'endreçament de les instal·lacions comunes. Edifici 
amb qualificació urbanística 12c dins del PERI del 
Sector Oriental i amb catalogació nivell C.

Palla, 6 Divisió de l'habitatge 2on 3a del carrer Palla núm. 6 
en dos. En resulten l'habitatge 2on 3a A sup. útil 
42m² i 2on3a B de sup. útil 42,40m².

Reina Cristina, 1 Projecte per la reparació, amb mitjans auxiliars, dels 
balcons de la planta tercera i quarta d'un edifici entre 
mitgeres amb qualificació urbanística 15 i catalogat 
amb nivell C (identificador 354).

Av. República Argentina, 37 Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos 
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els 
habitatges resultants son el 5er 2a com habitatge 
nou de 106,89 m2. construïts i el 5er 3a com 
habitatge existent de 84,25 m2. construïts. 

Ataülf, 7 Obres de rehabilitació de la finca del carrer Ataülf 
nº7. Edifici de PB+ 4 amb un local i 11 habitatges.

Petxina, 10 Arranjament, amb mitjans auxiliars, dels elements 
sortints i cossos volats de les dues façanes que 
disposa l'edifici situat entre mitgeres.
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Cera, 53 Rehabilitació integral amb canvi d'ús (comercial en 
PB i residencial privat en PP) en dos edificis veïns que 
comparteixen mitgera (finques urbanístiques 
agrupades en registre) amb qualificació 12b i dins del 
PERI BA188, obtenint un total de 2 locals i 35.

Vallirana, 49 Reforma d'habitatge situat en la planta segona porta 
única d'un edifici entre mitgeres, resultant un 
habitatge de 52,06m2 de superfície construïda.

Ample, 47 Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars, de 
l'acabat inferior i de l'estructura metàl·lica que 
formen part de les lloses del balcó de tipologia 
barroca, en un edifici entre mitgeres amb qualificació 
12b i catalogat C (identificador 54).

Portal Nou, 51 Projecte de rehabilitació integral (enderroc, reforma i 
augment de volum) en edifici existent, obtenint un 
edifici entre mitgeres de PB+4PP amb 1 despatx en 
PB (sup. útil 30,56m2), 1 habitatge usat en la P1 
(sup. útil 46,28m2), 1 habitatge.

Bou de Sant Pere, 24 Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars, de 
les façanes principals i instal·lació d'un ascensor en 
l'interior d'una finca en cantonada amb qualificació 
urbanística 12c.

Can Basseda, 12 Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de planta 
soterrani, baixa i dues plantes pis, amb una 
superfície construïda total de 638,97m2, dues places 
d'aparcament i una piscina de 31,50m2 situada al 
jardí.

Casafranca, 15 Construcció de piscina. 

Torrent de l'olla, 70 Construcció edifici nou PS+PB+3PP+terrat (Torrent 
de l'Olla) i 2PS+PB+P1+terrat (Progrés), compost per 
10 places aparcament, 1 local (41 m2), 2 habitatges 
dúplex (77,26 m2) i (75,02 m2), 3 habitatges (48,88 
m2) i 3 habitatges (47,94 m2).

Av. Diagonal, 596 Construcció d'una piscina de 3,25x4,15m de làmina 
d'aigua i 70 cm de profunditat construïda en la 
terrassa de la planta novena de l'edifici destinat a 
hotel. 

Camí Cal Totxo, 22 Rehabilitació de façanes amb instal·lació de bastides 
en un habitatge unifamiliar aïllat. La rehabilitació 
consisteix en repassar els desperfectes de façana, 
pintar i col·locar canaleres desaigües de la teulada.

Costa Pacheco, 29 Es tracta de les obres consistents en canvi d'ús d'1 
local comercial a un habitatge a pl. tercera amb accés 
directe des del c/ Costa Pacheco al núm. 29.
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Princesa, 33 Substitució de tancament exterior en local de pública 
concurrència, situat en un edifici amb una qualificació 
urbanística 12e, zona de casc antic carrer Princesa, 
inclòs en el PERI del sector Oriental. 

N'agla, 2 Obres de reforma en l'habitatge pral. 1a, en un edifici 
plurifamiliar de Pl. Bx+3PP catalogat B i dintre d'un 
entorn B, sense afectar l'estructura ni distribució.

Art, 79 Es tracta de les obres consistents en la construcció 
d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta 
soterrani, baixa i 3 plantes pis, amb 8 habitatges, 1 
oficina i 1 aparcament al número 79 del carrer Art.

Renaixença, 59 Construcció d'edifici plurifamiliar alineat a vial, format 
per 6 habitatges, 1 local i zona de trasters.

Via Laietana, 6 Divisió d'una oficina i canvi d'ús a dos habitatges en 
la planta entresol porta 2ª.sense intervenir en la 
façana de l'edifici.

Cardenal Casañas, 16 Rehabilitació de la coberta de la nau central de la 
Basílica de Santa Maria del Pi.

Arizala, 34 Instal·lació d'ascensor, rehabilitació parcial 
d'habitatges i ampliació en planta baixa en edifici
plurifamiliar entre mitgeres.

Av. Josep Tarradellas, 51 Canvi d'ús d'oficina a habitatge, amb una superfície 
útil de 131,87 m2, amb dues terrasses de 29,67 m2 i 
24,15 m2 (aquesta amb un accés a la terrassa de 
planta coberta).

Almeria, 24 Reparació puntual en façana principal, reparació de 
baixants en façana posterior i reparació de badalot de 
coberta.

Vallespir, 22 Canvi d'ús del local planta entresòl a habitatge, amb 
una superfície útil de 58,15 m2.

Rda. Sant Pere, 17 Canvi d'ús de dues entitats d'oficina situades a les 
plantes vuitena i novena, portes 8-2a, 8-3a i 9-3a, 
per a la creació d'un únic habitatge (sup. construïda 
175,45 m²), amb accés per la porta 8-2a.

Munner, 3 Instal·lació de mòduls prefabricats durant els treballs 
de rehabilitació a l'Escola infantil Lycée Français de 
Barcelone.

Calaf, 24 Rehabilitació i canvi d'ús d'edifici existent d'oficines a 
habitatges, de pl. soterrani, pl. baixa i 5 plantes pis. 
L'edifici resultant quedarà amb un local comercial en 
planta baixa i soterrani, 2 habitatges en pl. primera 
(115,65m2 i 116,30m2).

Benlliure, 8 Instal·lació d'un ascensor per l'exterior d'un edifici 
plurifamiliar d'habitatges de Planta Baix.
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Rita Bonnat, 5 Projecte d'edifici plurifamiliar de nova planta, situat al 
c/Rita Bonnat 5, amb dues plantes soterrànies de 
700,86m2 construïts, planta baixa i entresol de 
429,3m2 construïts, 4 plantes pis de 241,13m2 
construïts cadascuna i planta coberta de 32,93m2.

Ptge. Maluquer, 17 Reforma zones comuns destinat a traster en planta 
soterrani d'un edifici d'habitatges vinculats als 
membres de la comunitat de propietaris.  

Carrasco i Formiguera, 28 Ampliació i reforma de l'edifici de l'escola infantil del 
Col·legi Jesuïtes de Sarrià - Sant Ignasi, resultant un 
edifici de 2.584,30m2 de superfície construïda.

Sardenya, 397 Reforma interior d'entresòl, porta 3a (70,67m2 
construïts) (P1) en edifici de PB+8, per al canvi d'ús 
d'oficina a habitatge nou de (52,86 m2 útils), traster 
(4,85 m2 útils).

Rbla. Poblenou, 53 Intervenció puntual en façana principal, restauració 
façana posterior i impermeabilització coberta amb 
mitjans auxiliars.

Rda. Sant Antoni, 21 Obra major: remunta de 2 pl en edifici de 
PB+PPral+3PP per a formar 2 hab dúplex, legalització 
de la segregació en 2 dels hab de les pl existents i 
nova redistribució interior dels mateixos. 

Sargelet, 8 Construcció d'edifici de nova planta entre mitgeres 
format per PS, PB, 2PP, i P. terrat, per a 3 
habitatges, 5 places de cotxe i 3 trasters.

Valencia, 210 Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la 
planta primera porta primera (pis segon o segona 
planta alta) en dos habitatges (1er-2a A amb 108,10 
m2 útils i 1er-2a B amb 55,76 m2 útils).

Muntanya, 92 Reforma i ampliació d'edifici per un habitatge.

Av. Diagonal, 188 Reforma interior del local comercial dedicat a venta 
roba confeccionada C.C. Glòries local C-404,A-403, 
A-405. 

Aragó, 194 Obra major consistent en la redistribució interior 
generalitzada de l'edifici (centre docent EADA) per tal 
de millorar-ne els espais, l'accessibilitat, l'evacuació, 
les mesures de protecció contra incendis i les 
instal·lacions. 

Sant Domènec, 10 Canvi d'ús de local en PB a habitatge i reforma de 
l'habitatge existent a la planta 1a per a unir-los en un 
sol habitatge de 89,52 m2 útils (43,85m2 a PB i 
45,67m2 a P1) en un edifici de PB+3 entre mitgeres 
existent al carrer Sant Domènec 10.
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Pg. Mare de Deu del Coll, 9 Rehabilitació de part d'edifici existent entre mitgera i 
augment de volum que consta de 
3PSoterrani+PB+2PP amb 10 unitats d'habitatges, 13 
places d'estacionament per a vehicles i 8 per a 
motocicletes.

Valencia, 210 El projecte proposa la reforma per la divisió de 
l'habitatge situat en la planta primera porta primera 
(pis segon o segona planta alta) en dos habitatges .

Anais Nin, 1 Construcció d'edifici plurifamiliar de volumetria 
específica, de PB+16 i 3 plantes soterrani, per a un 
total de 143 habitatges sobre rasant distribuïts en 
dues torres, i 200 places d'aparcament per a cotxes i 
143 trasters sota rasant.

Rbla. Catalunya, 42 Segregació d'un habitatge, situat a la planta quarta 
(Pis Cinquè o Cinquena Planta Alta) porta 1a en dos: 
4-1a A, considerat nou (Sup. Construïda 74,25 m²) i  
4-1a B, considerat existent  (Sup. Construïda 104,15 
m.

Valencia, 226 Reparació puntual de la façana principal de l'edifici 
plurifamiliar degut a la degradació soferta per un 
incendi, incloent la bastida tubular sobre vorera.

Villarroel, 3 Subdivisió d'habitatge 1r2a en dos habitatges (1r2aa 
i 1r2ab) 

París, 40 Agrupació, reforma i canvi d'ús de dos locals situats 
en la planta entresòl porta 1a i 2a (pis primer o 
primera planta alta) a habitatge (amb una superfície 
útil de 81,75 m2).

Sardenya, 229 Obra major de canvi d'ús de la P1a, actualment 
oficines, per a la formació de 6 habitatges, resultant: 
1er1a (91,34 m2), 1er2a (55,69 m2), 1er3a (81,10 
m2), 1er4a (114,40 m2), 1er5ena (53,84 m2) i 
1er6ena (100,44 m2). Afectació puntual d'estructura.

G.V. Corts Catalanes, 504 El projecte proposa la remunta d'una planta (pis sisè 
o sisena planta alta) per a la creació d'1 habitatge 
nou (5è-1a amb 98,88 m2 útils) amb rehabilitació 
d'espais comuns i façanes de l'edifici.

Roger de Llúria, 8 Arranjament de baranes i instal·lació de bastida 
tubular.

Castillejos, 288 Agregació de dues entitats destinades local, situades 
a la planta entresòl portes 1a i 2a (pis primer o 
primera planta alta), per a realitzar el canvi d'ús a un 
únic habitatge (sup. construïda 104,70 m²) i un 
traster (sup. construïda 29,96 m²).

Mandri, 54 Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos 
habitatges afectant puntualment l'estructura de 
l'edifici.
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Av. Diagonal, 614 Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos 
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els 
habitatges resultants son l’àtic 1a com habitatge nou 
de 218,54 m2. construïts i l'àtic 2a com habitatge 
existent de 169,92 m2. construïts. 

Monestir, 10 Rehabilitació integral d'un edifici existent amb canvi 
d'ús a habitatge. L'edifici es desenvolupa en planta 
soterrani per a 8 vehicles i 4 despatxos vinculats 
directament a cada un dels habitatges, planta baixa, 
3 plantes pis i planta coberta. 

Prat d'En Roquer, 20 Reforma interior per fer un canvi d'ús de local de 
planta baixa amb ús industrial a habitatge nou, 
modificant distribució però sense afectació 
estructural.

Sant Ildefons, 19 Reforma interior i legalització per al canvi d'ús d'un 
local a habitatge. Es crea amb aquesta reforma un 
nou habitatge amb accés des del vestíbul interior .

Marc Aureli, 3 Canvi d'ús de oficina a habitatge de 50,12 m2 de 
superfície construïda en un edifici de 19 habitatges 
amb una densitat màxima de 27 habitatges.

Muntaner, 383 Canvi d'ús, reforma i transformació d'un local 
comercial en dos habitatges, un local comercial i dos 
trasters vinculats a els membres de la comunitat. 

Ramon Turró, 169 Construcció d'edifici destinat a hotel i activitats@, 
amb 3 plantes soterrani destinades a aparcament, 
amb 147 places per a cotxes i 15 per a motos, i a 
dependències de l'hotel, i un cos de volumetria 
específica sobre rasant conformat per dues parts.

Av. Icària, 145 Reforma global interior i canvi d'ús d'oficines a alberg 
juvenil en l'edifici aïllat singular (edifici porta) del Pla 
de la Vila Olímpica de l'any 1989. 

Cabestany, 21 Projecte de rehabilitació d'edifici en testera de 608m2 
construïts, amb nivell de protecció C d'element i C de 
conjunt, consistent en reparació de lesions 
estructurals, rehabilitació de façanes a carrer i 
interiors, renovació del terrat.

Trav. de les Corts, 361 Canvi d'us d'oficina a habitatge al pis 1º 2ª (augment 
dels habitatges de l'edifici de 34 a 35 unitats).

Ciències, 45 Construcció de piscina d'ús privatiu en l'habitatge 
baixos 1ª de l'edifici situat a C/Ciències Nº 45-49.

Providència, 23 Canvi d'us a planta baixa, de local a habitatge i 
enderroc de la construcció existent situada al pati 
d'illa.

Av. Sarrià, 45 Segregació d'habitatge en dos, resultant un d'usat de 
83,07m2 (4-3) i un de nou 64,36m2 (4-1) de Esc D.
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Espronceda, 254 Construcció d'edifici plurifamiliar de volumetria 
específica, de PB+6 per a un total de 112 habitatges i 
9 locals comercials, i 2 plantes soterrani, per a 261 
places d'aparcament per a cotxes, 38 per a motos i 
12 trasters.

Consorts Sans Bernet, 59 Es tracta de les obres consistents en la construcció 
d'un nou habitatge entre mitgeres de pl. sot, baixos i
pis amb piscina a l'espai lliure de parcel·la, al núm. 
59 del c/Consorts Sans Bernet .

Bda. Mercat, 4 Es tracta de les obres consistents en la reforma 
interior de l'edifici sense canvi d'ús, sense modificació 
de la volumetria ni de l'envoltant i sense variació de 
la superfície construïda de 2 finques de planta baixa i 
pis entre mitgeres al número 4.

Número 3 Zona Franca, 50 Construcció d'edifici industrial entre mitgeres, 
compost de 4 naus, d'una planta, destinades a 
magatzem, i cadascuna d'elles amb un nucli 
desdoblat en altell, d'oficines i vestidors de personal, 
formant un volum unitari, amb un sostre total de 
8.742,54 m2.

Art, 40 Construcció d'edifici plurifamiliar de 9 habitatges 
entre mitgeres.

Pere IV, 58 Obres de restauració de coberta i enderroc del moll 
de càrrega de la Nau de Can Picó.

Sants, 180 Reparació puntual de la façana posterior en un edifici 
catalogat C, amb muntatge de bastida. 

Taulat, 64 nova construcció d'un edifici plurifamiliar amb 4 
habitatges i un local comercial.

Rbla. Badal, 75 Canvi d'ús de local a habitatge amb manteniment 
parcial de local, amb redistribució interior.

Sants, 2 Segona Fase Recuperació Planta Baixa en edifici del 
carrer de Sants, 2, de Barcelona.

Lope de Vega, 42 Reforma i ampliació d'un habitatge existent en planta 
tercera, i remunta de dues plantes més, en un edifici 
d'habitatges.

Ctra. Carmel, 19 Reparació d'un terrat. Es tracta d'un terrat a la 
catalana ventilat mitjançant forats a la façana format 
per una solera de 4 capes de rajola ceràmica de 
Piera.

Pg. Sant Joan, 164 Rehabilitació integral amb ampliació de 2 plantes en 
edifici existent, amb el resultat d'un edifici rehabilitat 
de PB+6PP de 12 habitatges, inclosa reforma interior.

Cucurulla, 5 Canvi d'ús de la entitat del 1r dreta, d'oficina a 
habitatge. L'habitatge disposarà d'un programa 
funcional per a tres persones, façana al C/Cucurulla.
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Mallorca, 283 Obra major per a dur a terme la reforma interior 
necessària a l'edifici (ICAB) per tal d'adequar-lo a la 
normativa de prevenció contra incendis i millorar-ne 
la climatització i l'eficiència energètica.

Carders, 32 Actuacions puntuals en façanes i pati interior en 
edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer 
Carders, 32 amb façana també al c. Blanqueria, 3 
format per PB+P.ent+4PP.

Gomis, 47 Segregació i increment del numero d'habitatges en 
una unitat, en habitatge existent a planta 3ª, porta 
2ª, en edifici catalogat C entre mitgeres de 
PB+PP+4P (6 plantes, 2,3 i 4 entitats per planta i 
usos comercial i habitatge).

Sicília, 370 Canvi d'us del local d'oficines porta 2ª i 3ª ( 
170,95m2 construïts) (P1) en edifici de PB+8, en 
habitatge nou,p2, de 113,04 m2 útils, vestíbul zones 
comuns de 3,06 m2 útils i local sense ús,p3, de 
35,95 útils. 

Providència, 148 Projecte de legalització de tancament a coberta de 
2,61 m2 amb us instal·lacions en habitatge 
unifamiliar de PB+2+1Soterrani, i legalització de 
xemeneia fins a coberta i ampliació de recorregut 
d'ascensor fins a planta soterrani. 

Vidre, 7 Reforma interior i exterior d'un local, actual locutori, 
per a la seva conversió en una botiga de telefonia. 
Reforma interior, substitució de tancament exterior i 
col·locació de nou rètol identificador.

Rambla, 89 Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars, de 
les façanes principals d'un edifici en testera de 
PB+4PP .

Dalmau, 13 Reforma interior de l'habitatge 3er 2a ubicat en un 
edifici catalogat C. Les obres inclouen el desmuntatge 
de la fusteria d'alumini existent en la galeria.

Gran de la Sagrera, 87 Instal·lació d'ascensor en exterior d'edifici 
d'habitatges plurifamiliar, en pati posterior privat, 
amb la creació de passeres/terrasses exteriors per a 
realitzar l'accés a cada habitatge. 

Jose Millán González, 3 Construcció de piscina en casa unifamiliar aïllada.

Anna M Martínez Sagi, 36 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.

Saragossa, 114 Segregació de dos habitatges existents en quatre 
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. 
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Balmes, 456 Reforma i subdivisió amb afectació estructural del pis 
6è de 337,90 m2 en quatre pisos, habitatge 
preexistent 6è1ª de 68,94 m2,habitatge nou 6è 2ª de 
70,66 m2, habitatge nou 6è 3ª de 91,69 m2 i 
habitatge nou 6è 4ª de 101,93 m2 de superfície 
construïda.

Camí Reineta, 99 Projecte de reforma i ampliació d'habitatge 
unifamiliar aïllat, de planta baixa i planta pis, amb un 
total de superfície construïda de 115,49m2.

Av. Vallvidrera, 85 Reforma i ampliació d'habitatge en testera, i 
construcció de piscina, resultant un edifici de planta 
baixa i pis, de 163,30m2 construïts.

Lluçanès, 48 Enderroc d'un pavelló existent dintre del recinte de 
l'escola Jesús i Maria, i obertura de nova porta 
d'accés al mateix recinte.

Pomaret, 100 Instal·lació d'una piscina per habitatge unifamiliar.

General Vives, 26 Buidat de terres a pati enjardinat interior d'edificació, 
construcció de planta soterrani de 323,73m2 de 
superfície construïda sota rasant i coberta 
enjardinada al seu damunt.

Sagunt, 85 Reforma global en edifici existent de planta baixa i 
dues plantes pis amb dos habitatges, enderroc del 
volum a l'interior d'illa i construcció de dues piscines 
de 2,40x 3 m al pati posterior. 

Número 29, 2 Reforma interior dels mòduls 3-4-5 de la nau 
industrial A.1.2 del Parc Logístic de la Zona Franca 
per adequar-la a la nova activitat.

Mare de Deu de la Salut, 17 Reforma interior (506,90 m2) i ampliació (66 m2) de 
la planta 1 de l'Escola Kostka, que inclou la reforma 
dels menjadors, de les cuines i de les aules de Cicle 
Infantil.

Major del Rectoret, 116 Ampliació en planta segona d'habitatge unifamiliar 
existent, resultant una casa de planta baixa (garatge) 
i dues plantes pis amb un total de 148,80m2 de 
superfície construïda.

Antoni de Capmany, 63 Canvi d'ús d'un local de planta baixa a habitatge, 
amb una superfície útil de 44,80 m2, amb modificació 
façana actual del local.

Muntaner, 255 Segregació d'un habitatge existent en tres habitatges
sense afectar l'estructura de l'edifici. 

Begur, 44 Construcció d'una nova sala de calderes amb sitja de 
biomassa en les instal·lacions del Club Esportiu 
Mediterrani. 
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Badajoz, 108 Instal·lació d'una unitat de subministrament de 
combustible.

Trav. de les Corts, 361 Canvi d'us d'oficina a habitatge al pis 1º 1ª (augment 
dels habitatges de l'edifici de 35 a 36 unitats).

Pau Alcover, 68 Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, 
de planta soterrani, planta baixa i dues plantes pis, 
amb un total de 611,20m2 de superfície construïda.

Industria, 333 Reforma interior per al canvi d'ús d'una oficina a 
habitatge. Es crea amb aquesta reforma un nou 
habitatge amb un programa funcional, per a quatre 
persones.

Palència, 56 Reforma interior i canvi d'ús de local en planta pis 
d'edifici plurifamiliar en zona 13a.

Jordi de Sant Jordi, 41 Reforma interior per al canvi d'ús d'un local de planta 
baixa a habitatge. Es crea amb aquesta reforma un 
nou habitatge amb un programa funcional, per a 
dues persones.

Pl. Reial, 8 Projecte per actuacions puntuals en diferents àmbits 
de cara a resoldre les lesions existents en un edifici .

Junta de Comerç, 14 Segregació d'un habitatge en dos. Els dos amb 
programa funcional per a dos persones i el 1r 3a 
(nova creació) amb façana al C/Junta de Comerç. 
Superfície útil és de 68,19m2 i 51,53m2.

Pg. Colom, 23 Legalització de divisió i canvi d'ús d'oficina a tres 
habitatges a la pl. principal d'edifici plurifamiliar 
situat al Passeig Colom, 23 de 
PB+P.Alt+Pent+Ppral+6PP.

Sant Pere Mes Baix, 77 Rehabilitació del pati de llums de l'escala i endreça de 
les instal·lacions, en finca catalogada amb nivell C, 
inclosa en el conjunt C del carrer de Sant Pere Més 
Baix. 

Pg. Isabel II, 6 Projecte de reforma interior amb canvi de distribució 
per portar a terme la implantació d'un bar-restaurant 
amb servei de càtering en un local situat en la planta 
baixa d'un edifici.

Rivero, 33 Es tracta de les obres consistents en la reforma i 
ampliació d'un habitatge entre mitgeres de planta 
baixa i pis, al número 33 del carrer Rivero.

Ausiàs Marc, 20 Actuacions puntuals en façana posterior i patis. 
Col·locació de bastida.

Castillejos, 337 Gran rehabilitació d'edifici plurifamiliar, amb reforma 
interior de 11 habitatges, reforma de façana principal 
i remunta de 2 plantes amb 8 habitatges de nova 
creació.
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Paris, 82 Comunicació de la planta baixa, amb la planta 
soterrani (sup. construïda 213,20 m²) d'un local, 
mitjançant una escala, generant un forjat intermedi 
(sup. construïda 120,00 m²).

G.V. Corts Catalanes, 637 Subdivisió habitatge 3r en dos habitatges (3r1a i 
3r2a) i rehabilitació de façana posterior del mateix.

Rda. Universitat, 23 La solució adoptada es la segregació de l'habitatge 4º 
2ª, amb una superfície útil de 155,94m2, en dos 
habitatges de menors dimensions identificats com a 
4º 2ª A i 4º 2ª B.

Aragó, 257 Obra major consistent en l'adequació i la rehabilitació 
de l'edifici (accés en PB, P pral, P1 a P4 i PC), 
actualment residència geriàtrica, per a transformar-lo 
en hotel 3*.

Comte d’Urgell, 29 Obra major per a dur a terme la primera fase de 
l'enderroc dels antics Cinemes Urgell, situats a 
interior d'illa. 

Roger De Llúria, 99 Restauració de les façanes i de la tanca de forja del 
tancament de la parcel·la del Palau Montaner de 
Barcelona, seu de la subdelegació del govern. inclou 
bastida tubular.

Pg. Sant Joan, 13 Projecte de legalització de segregació d'una entitat en 
tres, amb reforma i canvi d'ús d'una d'elles a 
habitatge (amb 170,60m2 útils), sense afectar 
estructura ni façanes.

Diputació, 248 Restauració façana amb col·locació bastida.

Comte d'Urgell, 80 Obra major de segregació del local de planta baixa en 
dues entitats, i el canvi d'ús de l'entitat situada a la 
part posterior a habitatge, resultant 1 habitatge de 
79,10 m2 útils i un local de 20,06 m2 útils. 

Sants, 214 Construcció d'edifici entre mitgeres, amb front a dos 
vials, proposant cos de PB+4 al front a Sants, i de 
PB+1 al front a Tirs de Molina, amb la planta baixa 
unitària i desdoblada en altell, i 2 plantes soterrani.

Roger De Llúria, 126 El projecte proposa la reforma per la divisió de 
l'habitatge situat en la planta entresol porta segona 
(pis primer o primera planta alta) en dos habitatges.

Pg. de Gràcia, 33 Reforma, adequació estructural i rebaix del paviment 
de la planta soterrani d'un local comercial sense ús 
definit a l'edifici de la "Union des Assurances de 
Paris" 

Provença, 89 Segregació d'una entitat destinada a habitatge, 
situada a la planta 4a (pis cinquè o cinquena planta 
alta), en dos habitatges de nova creació.
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Alvarado, 26 Construcció d'un edifici d'habitatges, entre mitgeres 
de planta soterrani, Planta baixa i altell tres plantes 
pis, i un àtic per a 12 places d'aparcament de cotxe, 
un local, i 15 habitatges.

Petrarca, 13 Legalització de part d'altell en local de planta baixa.

Pg. Valldaura, 192 Reforma per a la supressió de barreres 
arquitectòniques amb la realització d'una rampa. 
Objecte la rampa i escales existents per a l'accés d'un 
dels locals de l'edificació.

Antonio Machado, 31 Segregació d'entitat local composta de pb + pe en 
dues entitats resultants: entitat 1: local en pb i 
entitat 2.

Av. Diagonal, 191 Construcció d'altell en planta -1 per ubicar-hi zones 
de magatzem i  instal·lacions.

Sant Antoni Maria Claret,
330

Reforma oficina bancària per nova distribució i nova 
imatge corporativa.

Bolívia, 342 Adaptació d'accessos i nova instal·lació de portes 
d'entrada en locals industrials.

Salses, 58 Construcció de nova planta d'edifici plurifamiliar aïllat 
de planta baixa més dos plantes pis amb un 
habitatge per planta, un soterrani amb cinc places 
d'aparcament, un traster i una cambra de residus.

Roc Boronat, 35 Legalització per l'obertura d'una escola de cuina i 
espai de producció de prototips.

Treball, 238 Enderroc de forjat, reforç estructural i reforma 
interior de local comercial destinat a la venda i 
reparació de cotxes.

Av. Sarrià, 51 Segregació d'un habitatge al pis àtic 1ª  en dos
(augment d'habitatges existents a l'edifici de 36 a 37 
unitats).

Av. Sarrià, 45 Segregació d'habitatge en dos, resultant un d'usat 
de104,47m2 (4-4) i un de nou 63,78m2 (4-2) de Esc 
D, seguint directrius de actuacions anteriors. 

Rbla. Poblenou, 46 Projecte de reparació i treballs de manteniment a 
façana, coberta i elements comuns de l'edifici.

Concili de Trento, 179 Reparació de pati de llums, escala i vestíbul 
comunitari, amb muntatge de bastida tubular. 

Agricultura, 219 Rehabilitació de façanes interiors de patis, en edifici 
plurifamiliar entre mitgeres, catalogat amb nivell C.

Montnegre, 2 Canvi d'ús d'una oficina de 83,84 m2 construïts a 
habitatge de 74,69 m2 útils, situat al carrer 
Montnegre 2, Entresòl 2ª, sense afectació estructural.
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Ramon Albó, 75 Edifici de nova planta (PB+1+Soterrani) per al Centre 
Ocupacional per a persones amb discapacitat 
psíquica.

Av. Sarrià, 45 Segregació habitatge a en 2, resultant 1 usat 
de104,47m2 (2-4) i 1 nou 63,78m2 (2-2) de Esc D.

Av. Josep Tarradellas, 107 Canvi d'us d'oficina a habitatge al pis entresol 1ª. 
(augment dels habitatges de l'edifici de 23 a 24 
unitats).

Diputació, 2 Construcció d'edifici destinat a establiment hoteler de 
3*, amb 4 plantes soterrani.

Sants, 224 Divisió d'un habitatge en dos. Reforma de distribució 
per a la creació d'un nou habitatge, en planta 3a, 
sense intervenció estructural.

Major de Mercabarna, 72 Urbanització complementària de la plaça del Centre 
Directiu de Mercabarna, que contempla la renovació 
total del paviment previst per a vianants, nou 
mobiliari urbà, millores en jardineria i xarxa de reg, 
en la recollida d'aigües (clavegueram ).

Teodora Lamadrid, 43 Divisió d'oficina baixos 2ª en dues entitats i canvi 
d'ús d'una d'elles a habitatge, resultant una oficina 
baixos 2ªA de 24m2 de sup. construïda i un habitatge 
baixos 2ªB de 100,51m2 de sup. construïda.

Pg. Sant Joan Bosco, 42 Reforma parcial de les cobertes de l'edifici H (fase II), 
sectorització d'una escala a l'edifici Sant Angel (Fase 
VI) i reforma d'unes aules a l'edifici A de les Escoles 
Professionals Salesianes de Sarrià (EPSS).

Av. Vallvidrera, 9 Rehabilitació de façanes i terrats de l'edifici de 
parvulari de l'Escola Dolors Monserdà-Santapau. 

Via Augusta, 201 Projecte de divisió de l'habitatge de planta cinquena 
en habitatge nou cinquè 1ª de 99,90 m2 i habitatge 
usat cinquè 2ª de 110,24 m2 de superfície 
construïda.

G.V. Corts Catalanes, 553 Remunta d'una planta (pis sisè o sisena planta alta), 
amb una entitat 6-1a (sup. construïda 152,04 m²) 
destinada a habitatge, retirada 3,00 m del pla de 
façana principal i actuacions de rehabilitació dels 
elements comuns i la façana de l'edifici.

Pg. Til·lers, 13 Enderroc de l'escala i el mur que la sustenta 
emplaçats en l'àmbit 6a adjacent a la parcel·la de 
referència i legalització del volum que queda fora del 
gàlib de 60º.

Sants, 85 Reforma interior de l'habitatge segon primera d'un 
edifici catalogat C.
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Viladecans, 16 Rehabilitació façana principal en front carrer 
Viladecans nº 16, amb muntatge de bastida.

Gavà, 71 Canvi d’ús de local en dos habitatges

Pg. Font de la Mulassa, 35 Construcció d'edificació aïllada esgraonada en dos 
talls d'edificació per adaptació topogràfica.

Pablo Sáez De Barés, 4 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.

Immaculada, 25 Rehabilitació de part de les façanes de l'Escola Pía de 
Sarrià amb la col·locació i instal·lació de bastides. 
Fase 2a.

Carles Riba, 11 Ampliació del menjador a l'Escola Sant Gregori, 
tancant el porxo existent actualment a la planta 
segona, amb una superfície ampliada de 78,26m2.

Rbla. Carmel, 107 Obra per la instal·lació d'un aparell elevador extern a 
la finca i adossat a façana en un edifici plurifamiliar 
aïllat en cantonada de planta baixa més dos plantes 
pis i dos semisoterranis.

Sancho de Àvila, 154 Instal·lació de mòduls provisionals per Institut Maria 
Espinalt.

Remei, 5 Rehabilitació de façanes i cobertes d'edifici catalogat 
C, amb increment de sostre o volum en l'edifici sense 
intervenció global.

Madrazo, 58 Llicència per la divisió de l'habitatge 2on 1a en dos 
habitatges, resultant el 2on 1aA com habitatge usat 
de 56,00 m2 i el 2on 1aB com habitatge nou de 
65,00m2. 

Ctra. Alta de les Roquetes,
28

Construcció d'una carpa amb fonaments i fossar, en 
zona d’equipaments docents orientats al circ.

Carders, 26 Reforma i divisió d'habitatges a la planta primera 
d'edifici plurifamiliar situat a carrer Carders, 24 i 26 
amb façana també al carrer Blanqueria.

Reina Cristina, 10 Restauració, amb mitjans auxiliars, de la façana 
principal i posterior d'un edifici entre mitgeres. 

Avinyò, 31 Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars 
sense ocupació de la via pública, de façana posterior i 
pati central d'un edifici .

Sant Pere Mes Baix, 66 Rehabilitació integral de l'edifici del carrer Sant Pere 
més Baix nº66 amb increment d'una planta més.
L'edifici esta qualificat 12c, zona de casc antic 
medieval, segons el PERI del Sector Oriental del 
Centre Històric de Barcelona i el PGM.
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Canuda, 33 Divisió d'habitatge 1º1ª en dos habitatges, en edifici 
plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Canuda, 
33 format per PB+Ppral+5PP, amb qualificació 
urbanística 12b, zona de casc antic de conservació 
del centre històric. 

Encarnació, 56 Canvi d'us de local en PB (78.25 m2 construïts, 57,96 
m2 de pati i 23,25 emmagatzematge al pati ) en 
edifici de PB+4, a habitatge nou de (71,74 m2 útils i 
84,59m2 útils pati). 

Nàpols, 273 Obres pel canvi d'ús de dos locals en planta baixa per 
convertir-los en dos habitatges, sense afectació 
estructural.

Jonqueres, 16 Canvi d'ús d'oficina a habitatge de l'entitat 7D de 
l'edifici d'oficines i habitatges del c/Jonqueres, 16, 
anomenat Gratacels Urquinaona, situat a la cruïlla 
dels carrers Trafalgar i Jonqueres.

Olot, 2 Rehabilitació de l'edifici existent i adequació del solar 
per ús d'oficines.

Via Laietana, 32 Projecte de substitució de la porta d'accés del local 
comercial i col·locació de rètol identificador. Edifici 
protegit per patrimoni amb nivell C (id:1188), amb 
una qualificació urbanística 7a6 i 13a del PERI del 
Sector Oriental.

Serra, 10 Projecte de desconstrucció del volum annex a la 
coberta de l' edifici situat al carrer Serra 10 , amb 
qualificació urbanística 12b.

Gignas, 25 Projecte per a la rehabilitació integral d'edifici amb 
divisió d'habitatges existents i canvi d'ús parcial 
passant de residencial públic a habitatges.

Escudellers, 59 Reforma interior de local per a implantació d'activitat 
de bar-restaurant situat a la planta baixa d'edifici 
plurifamiliar entre mitgeres al carrer Escudellers, 59. 

Providència, 121 Edifici de nova planta entre mitgeres, format per 
planta SOT, PB amb altell, 2PP i PC, per 11 
habitatges i 15 places d'aparcament.

Santa Anna, 27 Col·locació d'un nou rètol a façana i canvi de la 
fusteria, en el local de planta baixa d'una finca 
catalogada amb nivell B, inclosa en l'entorn B del 
carrer Santa Anna 27-29.

Verdaguer i Callis, 12 Projecte per la restauració de les façanes del jardí i 
del pati lateral, amb mitjans auxiliars, i arranjament 
de la coberta en un edifici entre mitgeres amb 
qualificació urbanística 12c, dins del PERI BA189 i 
amb catalogació B (identificador 071).
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Pg. Pujades, 2 Projecte per intervenir en un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres, amb qualificació 15b i catalogat amb nivell 
B, per tal de restaurar (amb mitjans auxiliars) la 
façana principal, instal·lar un ascensor en l'ull 
d'escala i arranjar els patis interiors.

Lleona, 13 Reforma i divisió en dos de l'habitatge de planta 3ª 
en edifici plurifamiliar entre mitgeres al c. Lleona, 13, 
format per PB+P.ent+5PP, qualificació urbanística 
12b, zona casc antic de conservació del centre 
històric i inclòs al conjunt protegit nivell B.

Ventalló, 53 Canvi d'us del local planta baixa ( 74,19 m2 
construïts) (PB) en edifici de PB+3, en habitatge nou, 
de 65,99 m2 útils.

Volta del Remei, 2 Divisió d'un habitatge(1r) en dos. El de nova creació 
amb programa funcional per a quatre persones i 
l'existent per a tres. Superfície útil de 79,20m2 i 
88,60m2, respectivament. 

Canuda, 13 Reforma interior de l'habitatge de pis quart (cinquena 
planta real), en un edifici plurifamiliar, inclòs en el 
catàleg de Patrimoni amb un nivell C, dintre del Barri 
Gòtic.

Pons i Gallarza, 2 Reforma interior d'arranjament de local comercial en 
planta baixa i primer pis d'edifici en testera, amb 
afectació puntual de l'estructura per la instal·lació 
d'ascensor.

Sant Crist, 32 Legalització d'enderroc d'edificació. Consolidació de 
mur i restitució d'obertura.

Sants, 133 Legalització rehabilitació puntual d'urgència façana 
posterior. S'han detectat unes afectacions puntuals 
greus de l'estat de conservació de la façana posterior 
i part del revestiment s'ha desprès. 

Can Ros, 22 Instal·lació d'ascensor en exterior d'edifici 
d'habitatges plurifamiliar, en pati obert a l'espai 
públic i formant d'ell, amb la creació de passera 
exterior per a realitzar l'accés als habitatges, segons 
indica el Pla de Millora Urbana per a la regulació 

Marbre, 13 Instal·lació d'un ascensor exterior a l'edifici amb la 
finalitat de millorar l'accessibilitat de l'edifici 
realitzant un itinerari practicable.fins a cadascun dels 
habitatges.

Ciutat d'Elx, 13 Reforma interior per al canvi d'ús d'una oficina de 
planta entresòl a habitatge. Es crea un nou habitatge 
amb un programa funcional, per a dues persones, 
amb estar-menjador-cuina, habitació doble conjugal 
amb vestidor, cambra higiènica.

Alcolea, 55 Rehabilitació coberta lleugera i reforç estructural.
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Ptge. Roserar, 2 Construcció i implantació d'una unitat de 
subministrament de carburants a vehicles amb 
sistema de prepagament en el Ptge Roserar n 2 
cantonada Eduardo Conde n 11-13.

Pg. Sant Joan, 16 Segregació d'un habitatge situat a la planta primera 
1-2a (pis segon o segona planta alta) en dues 
entitats: pis existent 1-2a a (sup. construïda 98,55 
m²) i pis de nova creació 1-2a b (sup. construïda 
115,55 m²).

Pg. Gràcia, 71 Obra major consistent en la remunta d'1 planta a 
l'edificació de PB existent al Ptge. Domingo 12, per la 
formació de 2 habitatges (61,90 i 61,00 m2 útils). 

Balmes, 56 Canvi d'ús i segregació de dues entitats situades a la 
planta principal (primera planta alta), actualment el 
pr-1a destinat a oficina i el pr-2a a habitatge, per a la 
creació de quatre habitatges.

Rbla. Catalunya, 125 Es sol·licita llicència d'obra major per a dur a terme la 
rehabilitació de patologies en façana i afectacions en 
forjats interiors de l'edifici d'habitatges situat a 
Rambla Catalunya, 125 .

Balme, 56 Projecte d'enderroc parcial: enderroc de volums 
auxiliars adossats a la façana posterior i a la mitgera 
posterior de la parcel·la, de l'habitatge i local situats 
al carrer balmes, 56.

G.V. Corts Catalanes, 414 Obra major de canvi d'ús de l'oficina situada al 1er 1a 
a habitatge (de 72,60 m2 útils). No hi haurà afectació 
d'estructura ni de façanes.

G.V. Corts Catalanes, 529 Segregació d'un habitatge situat a la planta principal, 
pr-1a (primera planta alta), en dos habitatges: pr-1a 
a considerat existent (sup. construïda 94,28 m²) i pr-
1a b considerat nou (sup. construïda 73,58 m²).

Doctor Trueta, 62 Construcció de piscina en terrat interior.

Taulat, 74 Construcció d'edifici de 7 habitatges i un local 
comercial.

Almogàvers, 99 Construcció sobre rasant de dos cossos, ambdós de 
PB+2, un amb front a almogàvers, per a acollir 3 
sales d'oratoris en planta baixa de capacitats 
diferents, 14  sales de vetlla en planta primera, i 6 
sales de vetlla VIP a la planta segona.

Av. Diagonal, 119 Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar entre 
mitgeres, de PB+7 per a un total de 31 habitatges i 1 
local comercial, i 2 plantes soterrani, per a 47 places 
d'aparcament per a cotxes, i 31 trasters.
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G.V. Corts Catalanes, 185 Construcció d'un conjunt edificatori format per tres 
torres destinades a 175 habitatges de PB+12, PB+13 
i PB+14  amb espais privats d'ús públic als laterals 
dins la mateixa parcel·la. 

Viladomat, 142 Construcció d'un edifici d'obra nova compost de dues 
plantes soterrani, planta baixa amb altell i sis plantes 
pis. Les plantes soterrani estan destinades a 
aparcament, la planta baixa i l'altell acull un 
equipament (Casal per a gent gran). 

A Zona Franca, 1 Construcció d'edifici destinat a centre de venda a 
l'engròs de productes alimentaris i altres productes.

Ample, 11 Reforma integral amb canvi d'ús d'un conjunt de dos 
edificis existents del carrer Ample 11 
(soterrani+pb+3+àtic)  i 13 (PB+Altell+4+àtic) per 
destinar-los a 35 habitatges i 2 locals., amb 
instal·lacions i piscina a la coberta.

Numancia, 165 Projecte d'edifici plurifamiliar de nova planta, de 
909,71m2 construïts, situat al c/Numància, 165. 
Consta d'una planta soterrània de 197,15m2 
construïts, planta baixa i altell de 110,46m2 
construïts, 4 plantes pis de 144,16m2 construïts 
cadascuna.

Villarroel, 3 Segregació d'una entitat d'habitatge situada a la 
planta segona (pis tercer o tercera planta alta), en 
dos entitats d'habitatge.

G.V. Corts Catalanes, 654 Substitució i/o reparació d’elements existents.

Lepant, 196 Rehabilitació de l'edifici existent a l'interior d'illa de la 
parcel·la del c/ Lepant, 196-198, de planta baixa i 
zona d'altell, destinat a l'ús de caràcter provisional de 
servei de postvenda d'automòbils.

Pg. Gràcia, 105 Rehabilitació de pati de llums amb modificació de 
claraboia existent en pati de llums amb bastida 
tubular metàl·lica dintre del pati, però no a la via 
pública.

Ptge. Mercader, 11 Obra major de reforma i ampliació de l'edifici existent 
entre mitgeres, obtenint PS+PB+4PP, per a la 
formació 9 habitatges entre les plantes PB a P4, i de 
9 places d'aparcament per a cotxes en PS.

Llastics, 7 Construcció d'edifici plurifamiliar de nova planta entre 
mitgeres, de PB+4PP dins del PERI del Sector 
Oriental, amb un total de 5 habitatges, 3 d'ells 
dúplex, amb les següents superfícies: A i C de 43,28 
m2 útils, B de 67,47 m2 útils, D de 74,77 m2 útils 
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Valencia, 246 Segregació d'un habitatge situat a la planta quarta, 
porta 2a (pis cinquè o cinquena planta alta), en dos 
habitatges: 4-2a a (sup. construïda 115,92 m²) 
considerat existent i 4-2a b (sup. construïda 68,90 
m²) considerat nou.

Pg. Gràcia, 78 Obra major de canvi d'ús d'oficina a hostal (7 
habitacions dobles i 2 individuals, una d'elles 
adaptada) a l'entitat 1er2a, sense afectació 
estructural. 

Viladomat, 170 Segregació de dos habitatges, situats a la planta 
cinquena (pis sisè o sisena planta alta), en quatre: 5-
1a a, habitatge nou (sup. construïda 68,61 m²); 5-1a 
b, habitatge existent (sup. construïda 72,20 m²); 5-
2a a.

Ferran, 6 Projecte per la reparació del minvell perimetral de la 
coberta , de les boneres de desguàs pluvial, dels 
ancoratges de les baranes metàl·liques existents i la 
reparació de les zones afectades per les filtracions d' 
aigua de la coberta al sostre de planta.

Bruc, 39 Obra major consistent en la segregació de l'habitatge 
de la planta 3era en dos, resultant: 3er1a de 103,90 
m2 útils (preexistent), i 3er2a de 57,65 m2 útils 
(nova creació).

Paris, 202 El projecte proposa unes actuacions de reparació 
menors en la finca, d'acord amb l'Informe d'Inspecció 
Tècnica de l'edifici (ITE).

Riereta, 35 Projecte d'enderroc parcial d'una antiga casa fàbrica 
(eliminant rampes d'accés rodats en els patis 
interiors i un volum central) dins una parcel·la amb 
qualificació urbanística 12b i afectada pel PERI 
BA188.

Rda. Sant Pere, 50 Canvi d'ús d'un local situat en la planta àtic porta 
primera (pis vuitè o vuitena planta alta) a habitatge 
(amb una superfície útil de 55,52 m2).

Industria, 93 Canvi d'ús d'una entitat d'oficina a un habitatge d'un 
dormitori, al pis 4-1a (pis quart o quarta planta alta), 
amb superfície construïda de 78,00 m².

Rbla. Catalunya, 117 Reparacions en façana lateral.

Sant Pau, 51 Enderroc parcial de volum situat a la coberta de 
l'edifici, comunicat interiorment amb l'habitatge de la 
planta 4ª i restitució dels elements afectats, en edifici 
plurifamiliar situat al carrer Sant Pau, 51.

Rbla. Catalunya, 84 Reforma integral d'un edifici, amb afectació de 
l'estructura i modificació de la distribució interior. Al 
projecte s'inclou el canvi d'us d'entitats d'habitatge i 
oficina a residencial públic. 
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Pl. Pi, 4 Actuacions per a la reparació de dos balcons de la 
façana de la Plaça del Pi. Reparació estructural dels 
balcons que comporta la recuperació formal d'aquests 
balcons.

Sant Pere Més Alt, 66 Reparació de la cornisa superior de la façana principal 
mitjançant la col·locació de planxa de zinc 
conformada per dos peces ancorades mecànicament 
sobre perfils d' acer galvanitzat .

Sant Pere Més Baix, 7 Projecte de remodelació d'espais teatrals a la planta 
baixa de l'edifici Francesca Bonnemaison, per dotar-
los d'espais per a activitats i serveis autònoms.

Pujades, 97 Rehabilitació integral i reforma de nau industrial per 
implantació de nova activitat consistent en centre 
gestor de residus tecnològics.

Amèrica, 24 Increment de volum de dos habitatges a la part 
posterior de la finca, mitjançant dues terrasses, 
configurades com a espais intermedis amb l'exterior, 
i pati de ventilació annex.

Ample, 24 Reforma exterior de la façana de l'establiment 
restaurant-bar. Edifici protegit per patrimoni amb 
nivell B (id:48),  inclòs dins l'Entorn del Passeig de 
Colom, 11 i l'Entorn del C/Ample 24 i C/Mercè 13, 
protegits amb un nivell B. 

Ferran, 23 Actuacions de substitució del tendal existent a la 
façana al C/Ferran de l'establiment anomenat 
Schilling. Edifici protegit per patrimoni amb un nivell 
C (id:619) i que forma part del Conjunt del C/Ferran i 
del ptge. del Crèdit.

Sant Miquel, 82 Projecte per la rehabilitació integral amb canvi d'ús 
(passant de pensió a habitatge unifamiliar) en un 
edifici entre mitgeres de PB+4PP, amb qualificació 
urbanística .

Moianès, 50 Legalització del canvi d'ús de dos locals comercials a 
un habitatge

Lleida, 34 Obres de reordenació de la coberta d'un edifici 
residencial públic per oferir nous serveis als clients, 
consistents en la construcció d'una piscina a la 
coberta.

Elisabets, 6 Rehabilitació integral d'edifici annex a la Capella de la 
Misericòrdia amb canvi d'ús a docent, situat al carrer 
Elisabets, 6, format per PB+2PP.
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Altres anuncis

Expedient: 8BD 2016/115

El Gerent de Drets Socials, en data 6 d’octubre de 2016, ha adoptat la següent 
Resolució:

Aprovar el Projecte bàsic i d’execució de reforma interior per a restitució 
d’apartaments per gent gran en planta 3a, al Districte de Nou Barris de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe de Conformitat Tècnica del Projecte 
que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 349.827,32 euros, IVA del 21% 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 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.

Contra aquesta Resolució, 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, 13 d’octubre de 2016. La secretària delegada de l’Àrea de Drets 
Socials, Núria Gilabert Busquets.

Districte de Sant Martí

SJ-16-070

En data 15 de juliol de 2016, el gerent del Districte, en ús de les atribucions 
delegades per Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 2015, ha adoptat la 
següent resolució:

Aprovar el Projecte d’urbanització provisional del solar municipal del carrer Sant 
Joan de Malta 1 – Verneda 14, al districte de Sant Martí, de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
163.347,62 euros, el 21% de l’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 Taulell 
d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia en el 
termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació.

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

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 20 de juliol de 2016. Cap del Dept. de Serveis Jurídics – Secretaria,
Rocío Benito i Arranz.

Institut Municipal d’Urbanisme

Exp. 16obo77

La Comissió de Govern, en sessió de data 6 d’octubre de 2016, aprovà, entre 
d’altres, el següent acord:

“Aprovar definitivament 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 publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; 
notificar-ho als interessats en aquest procediment; 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.

Contra 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, 11 d’octubre de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

* * *
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La Comissió de Govern, en sessió de data 6 d’octubre de 2016, aprovà, entre 
d’altres, el següent acord:

“Aprovar el Projecte complementari de les obres definides al Projecte 
d’urbanització de la UA1 del PERI Diagonal-Poblenou, entre els carrers de Ciutat de 
Granada, Badajoz i Bolívia al Poblenou (PMU de la meitat Sud de l’Illa delimitada 
per l’avinguda Diagonal i els carrers Badajoz, Bolívia i Ciutat de Granada), al 
Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe de 
la Directora de Serveis de Projectes i Obres de BAGUR, SA de 8 de setembre de 
2016, que figura a l’expedient administratiu i que aquest efectes es dóna per 
reproduït, amb un import de 317.131,97 euros, més el 21% de l’impost del valor 
afegit (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.”

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.

Contra 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, 11 d’octubre de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

BIMSA

Núm. resolució: CG16/32 PR/29

La Comissió De Govern, en sessió del dia 29-09-2016, adoptà el següent acord:

Aprovar, 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, el Projecte modificat de les obres del nou equipament esportiu 
PAV-3 del carrer Energia 21-35, al barri de la Marina del Port, del Districte de 
Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic 
Jurídic de la societat municipal BIMSA que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 3.540.307,95 euros, el 
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21% d’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost inferior a l’aprovat 
4.027.989,53 €, IVA inclòs, és deguda a que l’import de les obres adjudicades va 
ser 2.809.829,72 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 
297.439,03 euros IVA inclòs i les partides de material esportiu, grades i seients, 
mobiliari vestidors, ecoenergies, control de qualitat i millora entorns petanca de 
433.039,20 euros IVA inclòs, dóna un total de 3.540.307,95 euros); publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; 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, 6 d’octubre de 2016. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
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