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ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària d’1 de desembre de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 24 de novembre de 2016. 
 
 

Part Decisòria 
 
 Propostes d’acord 
 

ALCALDIA 
 
2.-  (20164417) APROVAR l’Addenda al Conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa d’Emergències i 
Seguretat de Catalunya, subscrit en data 26 de setembre de 2005. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa vinculada a aquest conveni a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, 
per l’import de 2.669.897,50 d’euros, d’acord amb el que es determina en l’annex 1 de l’Addenda, 
sobre condicions econòmiques, amb càrrec a la partida 0401 45001 13211 del pressupost de 2016, 
l'abonament del qual s'ha de fer per compensació amb altres deutes de la Generalitat de Catalunya 
amb l’Ajuntament de Barcelona. 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
3.-  (014AVLL/2016-SG) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de Catalunya que 
incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de 
l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa normativa següent: I. Memòria Preliminar 
avantprojecte de llei de Territori de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents 
elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la motivació 
del present acord. NOTIFICAR el present acord i el posicionament municipal sobre cada iniciativa 
normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
4.-  (2016/205 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria del Mar Moreno 

Franco (mat. 804705), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 
professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM Nenes i Nens de l’Institut 
Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5-80.50.SE.10, i 
l’activitat privada al Centre d’Esplai Druida, com a monitora de lleure. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
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5.-  (2016/210 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emma Planas Ferrer (mat. 

805495), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional 
d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM El Tramvia Blau de l’Institut Municipal 
d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5-80.50.SE.10, i l’activitat 
privada per compte propi, com a Arquitecte Tècnic. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

 
6.-  (1031/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Glòria Elena Rendón Toro (mat. 

26761) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria de tècnica 
superior de gestió, amb destinació a la Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants de l’Àrea de Drets 
de Ciutadania, Participació i Transparència, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball 
de Tècnica 3, i una segona activitat en el sector públic com a experta en integració d’immigrants al 
Centre Internacional per al Desenvolupament de Polítiques Migratòries (ICMPD-International Centre 
for Migration Policy Development). L’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques estableix els supòsits 
d’excepció al principi general d’incompatibilitat per desenvolupar dos llocs de treball en el sector 
públic, i entre aquests supòsits es contemplen les activitats incloses en l’article 6. L’article 6 de la 
citada llei estableix que excepcionalment podrà autoritzar-se la compatibilitat per l’exercici 
d’activitats  d’investigació de caràcter no permanent o d’assessorament científic o tècnic en 
supòsits concrets que s’acrediti per l’assignació de l’encàrrec en concurs públic, o per requerir 
especials qualificacions que només ostenten persones afectades per l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei. En el present cas, l’assessorament tècnic es durà a terme en el supòsit concret del marc del 
Projecte Migration EU eXpertise “MIEUX” a través del  Centre Internacional per al 
Desenvolupament de Polítiques Migratòries, per l’any 2017 i en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la citada Llei 53/1984, en la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
7.-  (0592/16) RATIFICAR el decret aprovat per la Gerència Municipal el 13 de setembre de 2016, pel 

qual s'inicia el present expedient, s'aproven les actuacions preparatòries i el plec de clàusules 
administratives particulars, es convoca la licitació i s'autoritza la despesa. EXCLOURE de la licitació 
a les empreses Arcadi Pla, SA (amb NIF A-17022344), Rehac, SA (amb NIF A58578048), i 
Construcciones y Servicios Faus, SA (amb NIF A58869892), per no considerar-se suficients les 
al·legacions efectuades a requeriment d’aquest Ajuntament, segons el procediment establert a 
l’article 152.3 del TRLCSP, per justificar la sera oferta, incursa en presumpció de ser anormal o 
desproporcionada. ADJUDICAR el contracte núm. 16003929, que té per objecte les obres de 
reforma de la planta tercera de la casa gran de l'Ajuntament de Barcelona, en la façana de Sant 
Jaume, per un import de 558.330,88 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració 
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i classificació continguda en l'expedient a Construccions i Instal·lacions Rin, SA, amb NIF 
A08254740, 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 461.430,48 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 96.900,40 
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 de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica, de la Gerència de Recursos. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 
8.-  (0592/16) ANUL·LAR, per baixa licitatòria, part de l'autorització de despesa del contracte número 

16003929 que té per objecte les obres de reforma de la planta tercera de la Casa Gran de 
l'Ajuntament de Barcelona, en la façana de Sant Jaume, per un import de 177.089,15 euros amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. 

 
9.-  (0720/13) PRORROGAR el contracte número 13001895 que té per objecte el Servei de recepció 

d'alarmes i els serveis de manteniment dels sistemes de detecció d'incendis, alarmes de seguretat, 
càmeres i/o circuits tancats de TV dels edificis adscrits als 10 Districtes i vàries Gerències de 
l'Ajuntament de Barcelona, pel període entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 per 
un import de 565.073,80 euros IVA inclòs, un cop aplicada l'actualització de preus corresponent a 
l'import de la primera pròrroga, consistent en un -0,425 % i a l'empara del que estableixen els 
articles 23 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula tercera del plec de clàusules 
administratives. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor d'Industrial y Privada, SA 
(SEVIP, SA) Sociedad Española de Vigilancia, NIF A08826745 d'acord amb la seva proposició i 
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 467.003,14 euros, tipus impositiu del 21% de l'IVA i import de l'IVA 
de 98.070,66 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posteriors a l'actual. 

 
10.-  (0001/15) PRORROGAR, per un període que va des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 

2017, l’acord marc, amb número de contracte 14002257, que té per objecte la contractació de la 
prestació de serveis postals demandats per l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats que 
integren el seu sector públic depenent, adjudicat a l’empresa Unipost SA, amb número de NIF 
A6269095, en virtut del que estableix l’art. 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 
del plec de clàusules administratives que el regeixen. 

 
11.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document d’1 de 

desembre de 2016. 
 
12.-  (2016/1240) AUTORITZAR l’anul·lació parcial de la despesa consignada en la partida 

pressupostària 48939/23151/0701 del pressupost 2016 per un import de 2.500.000,00 euros 
relativa a la convocatòria del Programa de subvencions sobre la quota líquida de l’IBI corresponent 
al domicili habitual per a famílies amb pocs recursos, aprovades les Bases per acord de la 
Comissió de Govern en sessió de 21 de juliol de 2016.  
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13.-  (2016/1310) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Patronal del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb CIF G61336244, per a la realització del Projecte 
“Reconeixement, enfortiment i millora de l'impacte del Tercer Sector Social a la Ciutat de 
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 42.729,00 euros. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 42.729,00 euros amb càrrec a la partida 0701-48903-
43351, distribuïts en 7.545,00 euros per a l’any 2016 i 35.184,00 euros per a l’any 2017, 
condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de La Patronal del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb CIF G61336244. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el 
termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització de l’activitat realitzada parcial o total, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. 
FACULTAR el primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 
conveni. 

 
14.-  (E.01.6058.16) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya relatiu a la determinació conjunta del valor de la finca del carrer d’Avinyó, 
núm. 23, mitjançant el procediment d’arbitratge. FACULTAR el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de 
Presidència i Economia per a la seva signatura. 

 
15.-  (2016/1385) ADQUIRIR a títol de compravenda, lliure de càrregues i gravàmens, i en l’estat 

d’ocupació actual, a la societat Clamarc BCN, SL (B66558214), la finca situada al carrer de la 
Riereta núms. 18-22; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 6.130.000,00 euros; 
AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la despesa, amb càrrec a la corresponent partida 
pressupostària; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens, el 
manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 
16.-  (E.08.6089.16) TRANSFORMAR en obligació de naturalesa personal de la cooperativa Fem Ciutat 

SCCL, garantida mitjançant aval a primer requeriment per import de 2.406.424,00 euros, la condició 
resolutòria establerta a l’acord de la Comissió de Govern, de 17 de març de 2016, pel qual es va 
acordar la permuta amb aquesta cooperativa de la finca del carrer Aneto núms. 16-20, per una 
contraprestació consistent en el lliurament a la Corporació d’un equipament a construir en la part de 
la dita finca, com consta al punt 4.2 de l’escriptura de permuta autoritzada pel Notari de Barcelona 
Ricardo Manén Barceló l'11 d’abril de 2016, número de protocol 2.631 i, com a conseqüència, 
DONAR consentiment a la cancel·lació registral de l’esmentada condició resolutòria; i MODIFICAR, 
en tot el que calgui, l’esmentada escriptura de permuta, per tal de donar compliment al present 
acord. 

 
17.-  (E.10.6058.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat Fundació Bancària Caixa d’estalvis i 

Pensions de Barcelona “La Caixa” (CIF núm. G58899998), la finca situada al carrer Andrade núms. 
184-196; APROVAR com a preu de la compravenda l’import d’1.361.498,65 euros; AUTORITZAR, 
DISPOSAR i ABONAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida pressupostària a favor de 
l’entitat propietària; FORMALITZAR la compravenda en escriptura pública, prèvia cancel·lació 
d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació 
municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 
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18.-  (3–141/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-141/2016 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  2.008.900,00 euros, per atendre despeses de la 
compra de l’edifici seu actual del Teatre Tantarantana i despeses d’activitats dels grans 
equipaments culturals de la ciutat, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16102891; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i 
Hisenda. 

 
19.-  (3–156/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-156/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de diversos Ingressos corresponents a la 
Subvenció del projecte ESABIC per a atendre despeses de les empreses instal·lades a la 
incubadora ESA BIC, d’import 342.500,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16112195; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 
20.-  (3–157/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-157/2016 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 671.158,00 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. 16112191; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
21.-  (3–158/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-158/2016 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 de 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  i ingressos de l’exercici 2016 per la recaptació de l’IEET en el 
primer trimestre de 2016) per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, per un import 
total de 141.705,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16112295; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
22.-  (3–159/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-159/2016 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 510.502,21 euros, per atendre transferència de crèdit 
al Patronat Municipal de l’Habitatge de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16112391; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
23.-  (2016/1380) APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, finançats pel 

Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost sobre estades en establiments 
turístics (IEET) per import total d'1.216.067,22 euros: Conceptualització Pla de dinamització vil·la 
romana del Pont del Treball digne, per import de 5.780,00 euros. Producte de divulgació dels 
atractius del Casc Antic del Districte, accessible en braile, lectura fàcil i pictogrames, per import de 
5.000,00 euros. Plànol turístic i comercial de Les Corts, per import de 20.000,00 euros. 
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Senyalització vianants Putxet i Farró, per import de 63.511,69 euros. Millora de l'experiència 
turística en l'entorn de Sagrada Família, per import de 56.541 euros. Servei d'intèrpret en l'oficina 
conjunta de denúncies de la Barceloneta, per import de 58.668,66 euros. Pla ordenació Turó 
Rovira: Gestió sostenible i agents cívics, per import de 32.194,80 euros. Programació artística Grec 
2017, per import de 300.000,00 euros. Murals capella Sant Miquel. Monestir de Pedralbes, per 
import de 250.000,00 euros. Redacció avantprojecte Centre Interpretació Fabra i Coats, per import 
de 18.000,00 euros. Campanya de comunicació de Barcelona (Turisme de Proximitat), per import 
de 386.890,07 euros. Promoció de l'Artticket de l’aeroport de Barcelona, per import de 19.481,00 
euros. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
24.-  (20160266) ADJUDICAR el contracte núm. 16003529, que té per objecte la gestió de l’equipament 

integral Meridiana: servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment residencial d’atencions bàsiques i 
el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, per un import 5.646.667,85 
euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient a Clece, SA, amb NIF núm. A80364243, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, 
segons motivació de l’acta de 9 de novembre de 2016, sotmès a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a 
favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que 
s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 5.133.334,41 euros de 
pressupost net i 513.333,44 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%, d’acord amb els 
preus següents: Preu del Servei d’allotjament nocturn i d’atenció socioeducativa i sanitària: 
1.606.825,69 euros, IVA no inclòs. Preu del Servei del Centre de Dia: 1.449.758,94 euros, IVA no 
inclòs. Preu unitari del servei de manutenció i higiene nocturna i matinal: 8,9341 euros, IVA no 
inclòs. Preu unitari del servei d’alimentació al migdia: 7,1365 euros, IVA no inclòs. Preu unitari del 
servei d’higiene diürn (dutxes i rober): 6,6907 euros, IVA no inclòs. REQUERIR l’adjudicatari per a 
la formalització del 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 suspensió de la formalització o s’hagués acordat 
l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
25.-  (20160266) ALLIBERAR la quantitat de 595.489,02 euros de l’autorització de la despesa aprovada 

per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 21 de juliol de 2016, per un import de 
6.242.156,87 euros, per satisfer les obligacions econòmiques derivades del contracte de gestió de 
l’equipament integral Meridiana: servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment residencial nocturn de 
primera acollida per a persones sense llar i el foment de la inserció laboral de les persones en risc 
d’exclusió social, de conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatària de l’esmentat contracte, 
Clece, SA, amb NIF núm. A80364243. 

 
26.-  (20160301 Lot1) EXCLOURE de la licitació, de conformitat amb l’article 22.1.b) del Reial decret 

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, l’oferta presentada per ISS Salud y Servicios Sociosanitarios, SA, amb 
NIF núm. A63577753, per haver emplenat l’apartat de les millores tècniques i de qualitat, que és un 
dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, sense respectar el percentatge indicat a 
la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a les condicions especials 
d’execució del contracte, conforme l’argumentació que consta en l’Acta de la Mesa de Contractació 
celebrada el 25 d’octubre de 2016. ADJUDICAR el contracte núm. 16003647, que té per objecte la 
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gestió de 300 places al menjador social diürn Navas adreçat a persones que es troben en situació 
d’extrema pobresa i/o exclusió social i el foment de la inserció laboral de les persones en risc 
d’exclusió (Lot 1) durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020, de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l’expedient, a l’empresa Eurest Catalunya, SL, amb NIF núm. 
B58062027, per un import de 3.240.781,43 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de 
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el 
document comptable, amb el següent desglossament: 2.946.164,94 euros de pressupost net i 
294.616,49 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%, d’acord amb el preu unitari de 
servei de menjador social de 5,6515 euros, IVA no inclòs. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 
tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. 
DESESTIMAR de conformitat amb els arguments de la Mesa de Contractació celebrada el dia 8 de 
novembre de 2016, les al·legacions presentades pel signant de l’oferta de l’empresa ISS Salud y 
Servicios Sociosanitarios, SA, amb NIF A63577753, presentades en el Registre General de 
l’Ajuntament de Barcelona el dia 25 d’octubre de 2016 en les quals exposa que en l’acte públic 
d’obertura dels sobres 2B es va adonar que a l’hora d’emplenar l’oferta va cometre un error de 
transcripció a l’hora d’escriure el percentatge d’increment i que atesa la seva evidència sol·licita a la 
Mesa de Contractació el tingui per esmenat. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports 

 
27.-  (20160301 Lot2) EXCLOURE de la licitació, de conformitat amb l’article 22.1.b) del Reial decret 

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, l’oferta presentada per ISS Salud y Servicios Sociosanitarios, SA, amb 
NIF núm. A63577753, per haver emplenat l’apartat de les millores tècniques i de qualitat, que és un 
dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, sense respectar el percentatge indicat a 
la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a les condicions especials 
d’execució del contracte, conforme l’argumentació que consta en l’Acta de la Mesa de Contractació 
celebrada el 25 d’octubre de 2016. ADJUDICAR el contracte núm. 16003648, que té per objecte la 
gestió de 230 places al menjador social diürn Paral·lel adreçat a persones que es troben en situació 
d’extrema pobresa i/o exclusió social i el foment de la inserció laboral de les persones en risc 
d’exclusió (Lot 2) durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020,  de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l’expedient, a l’empresa Eurest Catalunya, SL, amb NIF núm. 
B58062027, per un import de 2.766.555,16 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de 
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el 
document comptable, amb el següent desglossament: 2.515.050,14 euros de pressupost net i 
251.505,02 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%, d’acord amb el preu unitari de 
servei de menjador social de 6,2682 euros, IVA no inclòs. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 
tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. 
DESESTIMAR, de conformitat amb els arguments de la Mesa de Contractació celebrada el dia 8 de 
novembre de 2016, les al·legacions presentades pel signant de l’oferta de l’empresa ISS Salud y 
Servicios Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A63577753,  presentades en el Registre General de 
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l’Ajuntament de Barcelona el dia 25 d’octubre de 2016 en les quals exposa que en l’acte públic 
d’obertura dels sobres 2B es va adonar que a l’hora d’emplenar l’oferta va cometre un error de 
transcripció a l’hora d’escriure el percentatge d’increment i que atesa la seva evidència sol·licita a la 
Mesa de Contractació el tingui per esmenat. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports 

 
28.-  (20160484) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis per a la gestió 

dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Glòries I, Glòries II adreçat a les persones grans que 
viuen en els habitatges a la ciutat de Barcelona, amb la finalitat de foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, d’acord amb les previsions del plec 
de prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16004610, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 563.404,15 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: 
512.185,59 euros de pressupost net i 51.218,56 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; 
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. 

 
29.-  (20160554) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 

tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 16005911, que té per objecte la contractació 
de 34 places d’acolliment residencial temporal al Centre d’Estada Limitada (CEL) i la contractació 
de 45 places al servei d’acolliment diürn al Centre de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, durant 
el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 o del següent al de la formalització del contracte si és 
posterior i fins al 31 de desembre de 2018, a la vista de l’informe emès per la Cap del Departament 
d’Atenció a Persones Vulnerables, de 21 de novembre de 2016, el qual justifica la idoneïtat i la 
necessitat del contracte, per un import de 2.663.378,94 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb 
l’article 170.d) 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 (TRLCSP). DECLARAR la impossibilitat de promoure la 
concurrència en l’oferta, de conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP, segons es justifica a 
l’informe justificatiu abans esmentat. AUTORITZAR la despesa d’aquest contracte per un import de 
2.663.378,94 euros, exempt d’IVA. ADJUDICAR l’esmentat contracte  per un import de 
2.663.378,94 euros, exempt d’IVA, a l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, amb NIF núm. 
R0800817I, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 
133.168,95 euros l’import de la garantia definitiva i, RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR 
l’adjudicatari per a la formalització del 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 suspensió de la formalització o s’hagués 
acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

 
30.-  (20160584) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 

tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 16005909, que té per objecte la contractació 
de 100 places al menjador social  diürn “Cafè Just”, en horari de 12 a 14 hores  adreçat a persones 
que es troben en situació d’extrema pobresa i/o exclusió social a la ciutat i la realització d’activitats 
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programades i punt de trobada en el mateix menjador, en horari de 10 a 12 hores, els 365 dies de 
l’any, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 o del següent al de la formalització del 
contracte si és posterior i fins al 31 de desembre de 2018, a la vista de l’informe emès per la Cap 
del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, de 21 de novembre de 2016, el qual justifica la 
idoneïtat i la necessitat del contracte, per un import de 554.070,00 euros, IVA inclòs al tipus 
impositiu del 10%, de conformitat amb l’article 170.d) 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 (TRLCSP). 
DECLARAR la impossibilitat de promoure la concurrència en l’oferta, de conformitat amb l’article 
170.d) del TRLCSP, segons es justifica a l’informe justificatiu abans esmentat. AUTORITZAR la 
despesa d’aquest contracte per un import de 554.070,00 euros, IVA inclòs. ADJUDICAR l’esmentat 
contracte  per un import de 554.070 euros, IVA inclòs, a Futur Just, Empresa d’Inserció, SL, amb 
NIF núm. B64061211, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en 
els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat 
amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 
25.185,00 euros l’import de la garantia definitiva i, RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR 
l’adjudicatari per a la formalització del 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 suspensió de la formalització o s’hagués 
acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

 
31.-  (20150177) APROVAR la modificació del conveni subscrit entre Bloomberg Family Foundation, Inc. 

i l’Ajuntament de Barcelona, sobre les condicions d’atorgament i acceptació del “Mayors Challenge 
Award”, per a realitzar el projecte d’Innovació social Vincles BCN, en el sentit que Bloomberg 
Family Foundation, Inc satisfaci directament el cost de desenvolupament de part del projecte i es 
descompti aquesta quantitat de l’aportació establerta al conveni. 

 
32.-  (20160270) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Associació Cívica La Nau amb 

NIF G61677597, per a l’execució del projecte “Banc de productes no alimentaris”, per redistribuir 
productes no alimentaris provinents d’excedents entre entitats d’acció social per la seva posterior 
distribució entre les persones que ho precisin, 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 41.000,00 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 d'Associació Cívica La Nau amb NIF G61677597 la despesa total de 41.000,00 euros a 
càrrec de la partida 0201-48903-23034 del pressupost de l’any 2016, import total equivalent al 50% 
del cost total del projecte (82.000,00 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2016, presenti la 
justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR 
l'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. 

 
33.-  (20160272) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Confederació Sindical de la 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya, per a l’execució del projecte “Lluita contra les 
discriminacions en l’àmbit laboral i sensibilització contra la homofòbia”, per contribuir i cooperar a 
eradicar la discriminació per motiu d’identitat i d’opció sexual i l’homofòbia al lloc de treball, que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 
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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 30.500,00 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 Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, amb NIF núm. G-08496606, la despesa de 30.500,00 euros, amb càrrec a 
la partida 0201 230.34 489.03 de l’exercici del 2016, equivalent al 50% del cost total del projecte 
(61.000,00 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 l’Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets 
Socials, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

 
34.-  (20160361) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Privada Avismón-

Catalunya, amb NIF G61225918, per l’execució del projecte “Envellir a casa”, amb la finalitat de 
proporcionar a la gent gran de Barcelona una millor qualitat de vida, oferint una sèrie d’activitats i 
serveis que queden descoberts en un col·lectiu de persones amb necessitats socials i/o que 
complementen els que s’ofereixen des de l’Administració, 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 32.000,00 euros dels quals 16.000,00 euros per l’any 2016 i de 
16.000,00 euros per l’any 2017, condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’ informe 
que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Fundació Privada Avismón-
Catalunya amb NIF G61225918, la despesa de 32.000,00 euros dels quals 16.000,00 euros per 
l’any 2016 i de 16.000,00 euros per l’any 2017, amb càrrec a la partida 0201  48903  23134 del 
pressupost de 2016, equivalent 45,71% de la totalitat del cost del projecte, per a cada un dels dos 
anys del cost total del projecte (70.000,00 euros, dels quals 35.000,00 euros són per al primer any 
d’execució i 35.000,00 euros del segon). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini 
no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de 
l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l'Ima. Sra. 
Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com 
la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
35.- (20160371) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació Juvenil Tronada, 

amb NIF G-60234838, per a l’execució del projecte “Dinamització socioeducativa d’infants i joves 
en situació 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 
42.844,00 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 Juvenil Tronada amb NIF G60234838 la despesa total de 42.844,00 euros a càrrec de la 
partida 0201-48903-23111, dels quals 21.422,00 euros del pressupost de l’any 2016 i 21.422,00 
euros del pressupost de l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, import 
total equivalent al 50,00% del cost total del projecte (85.688,00 euros). REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre 
de cada any, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè 
del conveni. FACULTAR l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials i Tercera Tinent 
d’Alcaldia, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 
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36.-  (20160377) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Escola Gregal SCCL, amb NIF 
F08704041, per a l’execució del projecte “Menjador solidari Gregal”, per satisfer les necessitats 
bàsiques d’aquelles persones que es troben en una greu situació personal, econòmica i 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 60.000,00 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 Escola Gregal SCCL, amb NIF F08704041, 
la despesa total de 60.000,00 euros a càrrec de la partida 0201-48903-23144 del pressupost de 
l’any 2016, import total equivalent al 75,43% del cost total del projecte (79.540,00 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 l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets 
Socials, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

 
37.-  (20160461) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada Amics de 

la Gent Gran, amb NIF G60017464, per a l’execució del projecte “Acompanyament a persones 
grans que pateixen soledat i/o aïllament a Barcelona” per pal·liar la situació de soledat i/o 
l’aïllament social de les persones grans a la ciutat de Barcelona 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 130.000,00 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 la Fundació Privada Amics de la Gent Gran, amb NIF 
G60017464, la despesa total de 130.000,00 euros dels quals 65.000,00 euros a càrrec de la partida 
0201 48903 23134 del pressupost de l’any 2016 i 65.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 
48903 23134 del pressupost de l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, 
import total equivalent al 47,41% del cost total del projecte (274.215,36 euros). REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre 
de cada any, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè 
del conveni. FACULTAR l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
38.-  (20160499) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Salesians Sant Jordi, amb NIF 

R0800885F, per a l’execució del projecte “Projecte Clau”, per oferir un projecte prelaboral que vol 
donar la possibilitat de formació, la millora del nivell d’ocupabilitat, l’orientació professional i la 
inserció sociolaboral, 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 50.000 
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 Salesians Sant 
Jordi, amb NIF R0800885F la despesa total de 50.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 
23221 del pressupost de l’any 2016 del Departament de Joventut, import total equivalent al 48,80% 
del cost total del projecte (102.453,77 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior als tres mesos des de la finalització del projecte, a comptar a partir del 31 de 
desembre de 2016, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 
pacte setè del conveni. FACULTAR l'Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón, Regidora d’Infància, 
Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin. 
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39.-  (20160505) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Pia Autònoma Institut 

Pere Tarrés d'Educació en el Lleure, amb NIF R5800395E, per l’execució del projecte “centre 
socioeducatiu Poblenou”, amb la finalitat de d’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 47.240,00 euros, dels quals 23.620,00 
euros l’any 2016 i Social i 23.620,00 euros l’any 2017, condicionats aquests darrers a l’existència 
de crèdit adequat i suficient. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic justificades l’ informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de 
Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en el Lleure, amb NIF R5800395E, la 
despesa de 47.240,00 euros, dels quals 23.620, 00 euros l’any 2016 i Social i 23.620,00 euros l’any 
2017, condicionats aquests darrers a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la 
partida 0201 23111 489.03 del pressupost per a 2016, equivalent 27,64% del cost total del projecte 
pels dos anys d’execució, 27,80% pel primer i 27,49% pel segon del cost total del projecte 
(170.880,96 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres 
mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de l’aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l'Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, 
Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin. 

 
40.-  (20160506) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Pia Autònoma Institut 

Pere Tarrés d'Educació en el Lleure, amb NIF R5800395E, per l’execució del projecte “Centre 
socioeducatiu Poble-sec”, amb la finalitat d’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 les 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 43.641,00 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’ informe 
que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Fundació Pia Autònoma Institut 
Pere Tarrés d'Educació en el Lleure, amb NIF R5800395E, la despesa de 43.641,00 euros amb 
càrrec a la partida 202 23111 489.03 del pressupost per a 2016, equivalent 45,87% del cost total 
del projecte (95.145,00 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior als tres mesos, a comptar des del 31de desembre de 2016, presenti la justificació de 
l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l'Ima. Sra. 
Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
41.-  (2016161) APROVAR el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que 
modifica el conveni de 6 de maig de 2015 sobre polítiques i accions conjuntes sobre els 
desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda del Municipi de Barcelona, durant el període 
2016-2019, per prestar un servei de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda, 
aprovat per Comissió de Govern, en sessió de 29 d'abril del 2015, en el sentit de preveure la 
possibilitat de pròrroga fins a l'any 2022 i concretar les obligacions de les parts. ENCARREGAR 
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l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat els actes preparatoris de la contractació. DONAR-
NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
42.-  (20160485) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Fundació 

Universitària Balmes en matèria de defensa dels drets del col·lectiu LGTBI i per la recerca sobre les 
seves condicions de vida, en relació a orientació sexual i identitat de gènere, vigent des del dia 
següent a la seva formalització fins al 31 de desembre de 2017. FACULTAR l'Ima. Sra. Laura Pérez 
Castaño, Regidora de Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de 
tots els documents que se’n derivin. 

 
43.-  (20150531) APROVAR l’addenda per a la modificació del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’entitat Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G-61878831, per al desenvolupament del Projecte 
Espai Ariadna per tal d’incloure l’increment de les intervencions professionals necessàries per tal 
d’assegurar una atenció adequada a les dones i els seus fills/es objecte del projecte, 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 art. 6.2 de la 
normativa general de subvencions, per un import de 29.197,94 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten en 
l’expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa en la quantia de 29.197,94 euros a 
càrrec de la partida 0201 48903 23171 del Departament de Feminismes i LGTBI del pressupost de 
2016, per la qual cosa l’aportació de l’Ajuntament és de 174.238,98 euros pel 2016 que equival al 
68,01% del cost total del projecte per a l’any 2016 (256.204,41 euros). REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre 
de 2016, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del 
conveni signat el 20 de novembre de 2015. FACULTAR l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora 
de feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentada addenda, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin. 

 
44.-  (20160547) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia 

de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per a l’execució del projecte “Servei d’atenció jurídica a 
immigrants, emigrants i refugiats-SAIER”, Annex V al Conveni Marc subscrit el 8 de juliol de 2016 
en l’àmbit de l’atenció a persones en temes de migració internacional (immigració, emigració, retorn 
voluntari i refugi), 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 168.329,97 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 Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, amb NIF Q0863003J la despesa total de 168.329,97 euros amb càrrec a 
la partida 0201.23161.48903 de l’exercici del 2016, equivalent al 63,08 % del cost total del projecte 
(266.850,52 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 de l’aplicació 
dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l’Im. Jaume Asens i 
Llodrà, Regidor de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
45.-  (0024/17) ADJUDICAR el contracte núm. 16002832, que té per objecte els serveis de Gestió del 

Centre Municipal d'Acolliment d'Urgència per a persones que viuen violència masclista, per un 
import d'1.477.633,50 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i 
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classificació continguda en l'expedient a Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831, i d'acord 
amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa segons els criteris establerts 
als plecs administratius, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient 
en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici 
següent a la seva formalització. 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. ANUL·LAR 
l’autorització de despesa del contracte, en concepte de baixa licitatòria, per un import de 
337.475,44 euros, amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en les relacions 
comptables que s’hi adjunten al present document. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim 
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment 
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
46.-  (0603/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 57.519,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l'Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb NIF Q0818002H, per a Shere Rom. Intervenció Socioeducativa. APROVAR el 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb NIF Q0818002H, per a Shere Rom. Intervenció Socioeducativa, 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 
57.519,00 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 31/03/2017 (pel primer any 2016) i 31/03/2018 (pel segon any 2017), el balanç econòmic i 
la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquesta haurà de contenir 
memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria 
econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de 
l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 
Districte de l'Eixample 

 
47.-  (20163084) APROVAR el conveni pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió al Centre Iniciatives 

Inserció (CIRE), NIF Q-5856204B , per a dur a terme la millora dels elements urbans a solars i 
edificis (armaris i caixes) del Districte de l’Eixample. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un 
import de 59.999,99 euros amb el següent desglossament: import net 49.586,76 euros, tipus 
impositiu del 21% IVA, i l’import de l’IVA de 10.413,23 euros, amb càrrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en aquest mateix document, d’acord amb l’article 4.1, lletra n) i art. 24.6, 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, a favor de Centre Iniciatives Inserció (CIRE), amb NIF Q-5856204B, 
per a dur a terme la millora dels elements urbans a solars i edificis del Districte de l’Eixample. 
FACULTAR l’Ima Sra. Montserrat Ballarin i Espuñà, Regidora del Districte de l’Eixample, per la 
signatura del conveni. PUBLICAR, d’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, l’esmentat conveni al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta 
Municipal. 
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Districte de Sants-Montjuïc 
 
48.-  (20179203) INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Prestació de Serveis per a la Gestió de 

l'equipament Bàscula Jove, del Districte de Sants-Montjuïc", amb núm. de contracte 16005733, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total 
de licitació de 500.690,83 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat 
amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el 
següent desglossament: pressupost net 455.173,48 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import 
de l'IVA de 45.517,35 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus; i DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
50.-  (5/2016-Conv) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona 

pel qual s’autoritza a aquest Ajuntament a poder utilitzar un espai de domini públic situat a la zona 
est de les instal·lacions esportives del Recinte Mundet de Barcelona per a la instal·lació d’uns 
mòduls prefabricats provisionals, per a ser destinats com a vestidors, dutxes amb sanitaris, 
taquilles, bar i infermeria, 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 la regidora del Districte d’Horta-
Guinardó per a la seva formalització en document administratiu. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
51.-  (157/2016) INICIAR l'expedient per a la contractació de la direcció, promoció, dinamització i 

organització del centre cívic Teixonera, amb número de contracte 16004298, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 
526.000,00 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec 
a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 478.181,82 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 
47.818,18 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte de Nou Barris 

 
52.-  (16SJ0060) APROVAR el conveni de col·laboració adjunt que consta a l’expedient pel qual 

s’instrumenta l’atorgament de la subvenció del projecte anomenat Roquetes Conviu (Roquetes 
Conviu-amb Dipsy Beluné), i FACULTAR, per a la seva signatura la regidora del Districte de Nou 
Barris, Ima Sra. Janet Sanz Cid. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
130.000,00 euros amb càrrec a la partida 47931-23261-0608 per l'any 2016, a favor d'APRISE-
Catalunya Empresa d'Inserció, amb NIF B64241946 per subvencionar l’execució del projecte que 
s’indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a APRISE-Catalunya 
Empresa d'Inserció, amb NIF B64241946, per un import de 130.000,00 euros, equivalent al 74,29% 
del cost total del projecte, per a la realització del projecte anomenat Roquetes Conviu (Roquetes 
Conviu-amb Dipsy Beluné), amb un cost total d’execució de 175.000,00 euros, i una durada d’1 
any, 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 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta a 
l’expedient. 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 la justificació de la subvenció amb 
informe d’auditoria en els termes fixats al Conveni i de conformitat amb l’article 10.3, punt tercer de 
la normativa general de Subvencions aprovada en sessió de 17 de desembre de 2010. 

 
Districte de Sant Martí 

 
53.- (20151003) PRORROGAR, des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2017, la durada del contracte 

número 14C00020 que té per objecte Gestió i Explotació CC Besòs, Centre d'Informació i Punt 
d'Informació Juvenil a Tasca Serveis d'Animació SL,  NIF: B59533190, en virtut del  que estableix la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. AUTORITZAR 
I DISPOSAR la despesa per un import de 310.400,00 euros amb càrrec a la partida 48998-33711, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 
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 
Districte de Sant Martí. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
54.-  (20160212) ANUL·LAR parcialment en un import 400.000,00 euros, l’autorització i  disposició de 

despesa, amb assentament 6000068522, aprovada per acord de la Comissió de Govern de 31 de 
març de 2016, amb l'objecte d'atendre les despeses ocasionades pels consums d'electricitat de 
l'enllumenat de la ciutat de Barcelona per l'exercici 2016 (pòlisses de menys de 10 Kw) que es 
paguen com tarifa d'últim recurs, disposada a favor de Endesa Energia XXI, SLU, amb NIF 
B82846825 (per un import de 2.554.080,47 euros); APLICAR l’oportuna minoració per un import de 
400.000,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquests mateix document, i 
atenent a l’informe adjunt de la cap del Departament d’Enllumenat, que sol·licita i justifica la 
reducció en el consum previst per l’exercici 2016.  

 
Districte de l'Eixample - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó 

 
55.-  (2BC 2016/165) APROVAR el Projecte modificat de carril bicicleta bidireccional als carrers 

travessera de Gràcia (entre carrer de Bailen i carrer de Cartagena), carrer de la Marina (entre 
avinguda Diagonal i travessera de Gràcia) i carrer de Cartagena (entre carrer del Consell de Cent i 
travessera de Gràcia) a Barcelona, als Districtes de l’Eixample, Gràcia i d’Horta-Guinardó, 
d’iniciativa municipal, a l’empara de l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d’acord amb l’Informe  
tècnicojurídic de BIMSA que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, per un import de 779.783,35 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu 
del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (628.384,10 euros) i l’import de les 
modificacions de 151.399,25 euros (consistents en: increment amidament en reparació 
canalitzacions semafòriques, esborrat senyalització horitzontal existent i nova senyalització 
horitzontal, modificació tipologia pilones i peces de separació de zones de seguretat dels carrils 
bici) que representen el 19,93% d’increment sobre el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) 
del projecte aprovat definitivament (759.800,07 euros, el 21% d’IVA inclòs); PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la 
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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Districte de Ciutat Vella 

 
56.-  (1BC 2016/070)  APROVAR el Projecte Modificat de les obres de l’Escola Massana, a la plaça de la 

Gardunya, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, segons l’article 42 i ss. 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals (ROAS), i d'acord amb l'informe Tècnic Jurídic de la societat municipal BIMSA que figura 
a l'expedient  administratiu  i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 
12.551.176,14 euros, el 21% de l'Impost del Valor Afegit (VA) inclòs, import resultant de sumar el 
preu del contracte 10.546.320,59 euros, que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari i 
l’import de les modificacions 2.004.855,55 euros, (consistents en: increments d’amidaments, deguts 
a la preexistències de les obres executades sota rasant; canvis en el programa funcional requerits 
per l’operador CEB, que generen modificacions geomètriques; canvis en la normativa, que 
l’operador CEB demana recollir; i ajustos en les instal·lacions) el que suposa un increment del 
19,01% sobre el total del pressupost de contracte (PEC), d’acord amb el que preveu l’article 235.2 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 
l'actuació. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
57.-  (3BC 2015/040) APROVAR definitivament el Projecte d’execució de reforma i rehabilitació del Bloc 

7 de Can Batlló per a la nova seu de l’escola de mitjans audiovisuals EMAV, al Districte de Sants-
Montjuïc, 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, per un import de 
13.140.326,85 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; FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar 
els Convenis de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys de línies de mitja tensió i de 
baixa tensió i el de cessió d’ús de local per a centre de mesura  a favor d’Endesa que figuren en el 
projecte. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més 
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
58.-  (16PL16420) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació del col·legi OAK House, situat al carrer Sant 
Pere Claver 12-18, promogut per la Fundació Privada OAK House School; EXPOSAR-LO al públic 
pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
59.-  (16GU08) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública per la Sra. 

Mireia Graells Mohedano, en nom i representació de la Sra. Carmen Pérez Sanchís, dels germans 
Núria, Francisco Javier, Gemma i Montserrat Alay Pérez, i de la Sra. Rosario Cahors Verdiell, en 
els termes que figuren a l’informe emès per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA, 
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de 7 de novembre de 2016, que consta a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït; 
APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques núms. 
63-71 del carrer Maurici Vilomara i 88-96 del passeig de la Font d’en Fargas, incloses dins de les 
Actuacions Aïllades Font d’en Fargas 1 i 2, respectivament, de la Modificació del Pla General 
Metropolità a l’àmbit dels Tres Turons, aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010, i 
qualificades de sistema de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a); INICIAR 
l’expedient d’expropiació; NOTIFICAR individualment als afectats l’inici de l’expropiació perquè en 
el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, en cas que no ho hagin fet a 
la fase d’informació pública, i proposin el preu en que els valorin, i el termini necessari per 
desallotjar la finca, en el cas de ser-ne ocupants, a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 
24 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als 
ocupants dels immobles i a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el 
termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, previ pagament o dipòsit de 
la indemnització que si s’escau pugui correspondre i, en el supòsit que transcorregut l’esmentat 
termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; INICIAR la peça separada de preu just, d’acord amb 
allò establert a l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament i a 
l’article 157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; PUBLICAR aquest acord 
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a un diari dels 
de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada 
definitivament. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
60.-  (9BD 2016/148) 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  d’obres del projecte de rehabilitació i ampliació de l’edifici situat al carrer 
Berenguer de Palou, 52-62 per a convertir-lo en casal de barri “La Torre Sagrera”, així com la 
urbanització del seu entorn, al Districte de Sant Andreu 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 2.303.161,77 euros, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs (aquesta diferència de pressupost inferior a l’aprovat per 
2.721.409,44 euros, IVA inclòs, és deguda a que l’import de les obres adjudicades va ser 
1.927.332,03 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 375.829,74 euros IVA inclòs, dóna un total 
de 2.303.161,77 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. 

 
  EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
      
  Jordi Cases i Pallarès 
 


