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COMISSIÓ DE GOVERN

Actes
Acta de la sessió del 24 de novembre de 2016, aprovada l’1 de desembre 
de 2016

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 24 de novembre de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 
concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, 
Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. 
Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes 
Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, i 
Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i 
Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia Gerardo Pisarello 
Prados i Jaume Collboni Cuadrado i l’Im. Sr. Regidor Daniel Mòdol i Deltell.

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 17 de novembre 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 D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

1. Resolució de la presidenta de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, de 
26 de setembre de 2016, que aprova les anualitats i els plecs de clàusules 
administratives particulars i plec de clàusules tècniques, i inicia, mitjançant 
procediment obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de 
licitació per a l’adjudicació del contracte relatiu a les obres de construcció del nou 
mercat de la Vall d’Hebron per un import de licitació de 9.784.956,04 euros IVA 
inclòs i un termini d’execució d’obra de dos anys (2017 i 2018).

2. Resolució del gerent de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, de 9 de 
novembre de 2016, que aprova els plecs de clàusules administratives particulars i 
plec de clàusules tècniques; inicia, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària, el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte relatiu a les 
obres de conservació i millores dels edificis i instal·lacions dels mercats municipals 
i oficines del serveis centrals per al període 2017-2018 i autoritza la despesa de 
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574.304,12 euros IVA inclòs, amb un termini d’execució de dos anys (2017 i 
2018).

3. Resolució del gerent de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, de 26 
d’octubre de 2016, que adjudica, mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària i regulació harmonitzada, el procediment de licitació per a l’adjudicació 
del contracte relatiu a la direcció integrada de les obres del nou mercat del Bon 
Pastor, per un preu d’adjudicació de 565.675 euros, IVA inclòs, i un termini 
d’execució de dos anys (2017-2018), a favor de l’UTE Bon Pastor 7510A.

4. Resolució de la presidenta de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, de 
26 d’octubre de 2016, que adjudica, mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària i regulació harmonitzada, el procediment de licitació per a l’adjudicació 
del contracte relatiu a les obres de remodelació del nou mercat del Bon Pastor, per 
un preu d’adjudicació de 7.936.995 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de 
dos anys (2017-2018), a favor de l’UTE Dragados SA y Exnovo Rehabilitació i 
Restauració SL (NIF U-66876848).

5. Resolució de la presidenta de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, de 
22 de juliol de 2016, que aprova el conveni a signar amb Endesa Distribución 
Eléctrica SLU (NIF B82846817) relatiu a la construcció de les noves 
infraestructures de distribució elèctrica que hauran de subministrar energia 
elèctrica al conjunt d’instal·lacions que integren el nou mercat de Sant Antoni, 
aprova la despesa derivada de l’execució d’aquest conveni, per un import total de 
639.149,02 euros, IVA exclòs, i dóna compte al Consell Rector perquè procedeixi, 
si s’escau, a la seva ratificació.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

6. Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 23 de juny de 2016, que aprova el 
conveni, i autoritza la despesa de 44.822,00 euros per al termini 2016-2017 a 
favor de la Universitat d’Hamburg per al projecte “Erasmus + Koinos European 
portfolio of plurilingual literacy practices”.

7. Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 23 de juny de 2016, que aprova el 
conveni, i autoritza la despesa de 30.371,00 euros per al termini 2016-2017 a 
favor de la Universitat de Barcelona per al projecte “Erasmus + Koinos European 
portfolio of plurilingual literacy practices”.

8. Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 6 de juliol de 2016, que aprova el 
conveni, i autoritza la despesa de 32.656,00 euros per al termini 2016-2017 a 
favor de la Universidad d'Aveiro per al projecte “Erasmus + Koinos European 
portfolio of plurilingual literacy practices”.

9. Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 5 de setembre de 2016, que aprova 
el conveni, i autoritza la despesa de 42.427,00 euros per al termini 2016-2017 a 
favor de la Universitat Autònoma de Barcelona per al projecte “Erasmus + Koinos 
European portfolio of plurilingual literacy practices”.

10. Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 29 d’abril de 2016, que aprova el 
conveni, i autoritza la despesa de 90.000,00 euros per al termini 2016 a favor del 
Consorci Institut Infància i Món Urbà (CIIMU) per al projecte de seguiment de les 
polítiques educatives municipals d’avaluació i propostes de millora de servei i 
programes educatius a la ciutat.

11. Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 8 de setembre de 2016, que aprova 
el conveni, i autoritza la despesa de 48.080,97 euros per al termini 2016 a favor 
de la Fundació Bosch i Gimpera per a l’impuls i finançament de Barcelona Centre 
Universitari, d’acord amb el conveni signat el 20 de maig de 1997.
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12. Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 13 de juliol de 2016, que aprova 
l’acord de col·laboració, i autoritza la despesa de 47.310,48 euros per al termini 
2016 a favor de l’Associació Rauxa FP per al projecte “Conveni Associació Rauxa 
FP”.

13. Resolució de la Presidenta de l’IMEB, de 29 de juliol de 2016, que aprova el 
conveni a favor de les entitats Fundació Pere Tarrés i Fundació Escolta Josep Carol 
per a la realització del projecte educatiu de lleure de base comunitària (BAOBAB), i 
autoritza la despesa de 18.292,16 euros i 36.685,42 euros, respectivament, per al 
termini 2016.

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ALCALDIA

1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona per al desenvolupament del programa d’atenció integral als membres de 
la Guàrdia Urbana de Barcelona i al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament. Autoritzar i disposar la despesa vinculada a aquest conveni a favor del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb NIF S0800471E, per la quantitat de 
160.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0401 22610 13014, dels pressupostos 
municipals de 2016, 2017, 2018 i 2019, tot supeditant la despesa a l’existència de 
crèdit suficient i adequat en els pressupostos posteriors a l’actual. Designar el Sr. 
Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i Prevenció, per a la signatura de 
l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. Donar-ne 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció.

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Noelia Fernández Márquez 
(mat. 805372), 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 a El 
Món d’en Muss com a tallerista. La dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.

3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Estefanía Cabanillas 
Carrasco (mat. 805390), 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 
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privada per compte d’altri a Engreskat-B, SL, 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.

4. Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Ecologia Urbana en 
l’àmbit de la Direcció de Model Urbà, 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.

5. Adjudicar el contracte núm. 16001801 que té per objecte la licitació dels 
serveis de treballs d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2016 i 2017 de 
l’Ajuntament de Barcelona i del seu grup econòmic municipal, amb el següent 
desglossament a les empreses que s’indiquen a continuació, per haver presentat 
l’oferta admesa econòmicament més avantatjosa i que dóna compliment a la 
totalitat dels requeriments previstos en els plecs reguladors: Lot 1 – contracte 
núm. 16005774 - Treballs d’auditoria dels comptes anuals de l’Ajuntament de 
Barcelona, dels consolidats del Grup Ajuntament de Barcelona, control de qualitat i 
coordinació dels treballs i suport a la Intervenció General en l’exercici del control 
financer respecte de quinze subvencions, a Ernst & Young SL, B78970506, per 
import de 240.331,97 euros IVA inclòs; Lot 3 – contracte núm. 16005782 - Serveis 
de treballs d’auditoria dels comptes anuals de les entitats públiques empresarials i 
les societats amb participació majoritària, directa o indirecta, de l’Ajuntament de 
Barcelona, a Faura-Casas Auditors-Consultors SL, amb NIF B58671710, pel preu 
de 437.874,80 euros IVA inclòs; Lot 4 – contracte núm. 16005783 - Treballs 
d’auditoria dels comptes anuals dels consorcis, fundacions i associacions, a 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA, amb NIF A58604745, per import 
de 163.688,80 euros IVA inclòs; disposar a favor dels anteriors adjudicataris les 
quantitats esmentades en els respectius lots amb càrrec a les partides i 
pressupostos indicats a les relacions comptables que s’adjunten al present 
document. Declarar constituïda la garantia per import de 9.931,07 euros respecte 
el Lot 1 i per import de 6.764,00 euros respecte el Lot 4 mitjançant retenció en el 
preu. Acordar la pròrroga, prevista en la clàusula 3.2 del Plec, en referència al Lot 
3 per tal de donar compliment a l'exigència de l'article 264 del Real Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel què s'aprova el text refós de la Llei de 
Societats de Capital que exigeix el nomenament d'auditors pel termini mínim de 
tres anys. Formalitzar els contractes en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris 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 d'Economia i 
Hisenda.

6. Adjudicar el contracte núm. 16001801 que té per objecte la licitació dels 
serveis de treballs d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2016 i 2017 de 
l’Ajuntament de Barcelona i del seu grup econòmic municipal, amb el següent 
desglossament a les empreses que s’indiquen a continuació, per haver presentat 
l’oferta admesa econòmicament més avantatjosa i que dóna compliment a la 
totalitat dels requeriments previstos en els plecs reguladors: Lot 2 - contracte 
núm. 16005866 – Treballs d’auditoria dels comptes anuals dels organismes 
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autònoms municipals de l’Ajuntament de Barcelona, a Auren Auditores SP S.L.P. –
Uniaudit Oliver Camps, SL Unión Temporal de Empresas, amb NIF U66892589, per 
un import de 108.028,80 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: import 
net 89.280,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
18.748,80 euros; 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’anterior 
adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es 
partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. 
Declarar constituïda la garantia per import de 4.464 euros respecte el Lot 2 
mitjançant retenció en el preu. Formalitzar els contractes en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris 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 
d'Economia i Hisenda.

7. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 16001801 que 
té per objecte auditoria Ajuntament i grup econòmic municipal per un import de 
511.755,63 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
mateix document.

8. Prorrogar de conformitat amb la clàusula 5.2 del plec de clàusules 
administratives particulars, l’acord marc amb número de contracte 15003230 que 
té per objecte 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 una estimació de volum anual de despesa de 
10.000.000,00 euros IVA inclòs, a favor de les empreses Carat España, SA CIF
A28343358; Zenith Media, SL, CIF B81864894, i Focus Media, CIF B62418488, per 
un termini d’un any, amb vigència a partir del dia 24 de desembre de 2016 fins al 
23 de desembre de 2017, d’acord amb la proposta de la Direcció Executiva de 
Comunicació de 18 de juliol de 2016, i la conformitat dels adjudicataris, amb 
sengles compareixences de 20 d’octubre de 2016. Restar sotmès a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual.

9. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 24 de novembre de 2016.

10. Aprovar l’expedient núm. 3-150/2016 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 753.852,36 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. 16111091; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

11. Aprovar l’expedient núm. 3-152/2016 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 246.309,74 euros, 
per atendre despeses de personal corresponents a la regularització del cost derivat 
del compliment de la sentència 1001/2015 del TSJC a l’Institut de Prestacions 
d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
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l’expedient, referència comptable núm. 16111491; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

12. Aprovar l’expedient núm. 3-153/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de l’ingrés de l’Institut Municipal de Serveis Socials per a atendre 
despeses del Projecte Interxarxes del Districte Horta-Guinardó, d’import 11.990,00 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16111495; i 
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió 
d’Economia i Hisenda.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

13. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Universidad de Navarra, amb NIF R3168001J, per donar suport al Centre 
Internacional Especialitzat en Partenariat Públic Privat en Desenvolupament Urbà 
sostenible i intel·ligent (PPP for Cities) pertanyent a la xarxa de centres 
d’excel·lència Internacional (Centre of Excel·lència, ICOE) en PPP’s de la Comissió
Econòmica de les Nacions Unides, 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 180.000,00 euros. Declarar la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els 
informes que consten a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de 180.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 0702-48903-43011 i distribuïts en 60.000,00 euros 
per a l'any 2016, 60.000,00 euros per a l'any 2017 i 60.000,00 euros per a l'any 
2018, condicionats a l'existència de crèdit suficient i adequat. 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 regidor de 
Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, per a la signatura del present 
conveni.

14. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fira 
Internacional de Barcelona, amb CIF Q0873006A, per la realització de les Fires: 
BIZ16, IN3DUSTY, Internet of Things, Smart City Expo World Congress i Circular 
Economy, 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 2.500.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria 
pública per raons d'interès públic justificades a l’informe que consta a l'expedient. 
Autoritzar i disposar la despesa de 2.500.000,00 amb càrrec a la partida 0702-
48905-43333. 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. Facultar el Segon Tinent d'Alcaldia, Im. 
Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del present conveni.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

15. Excloure de la present licitació l’oferta presentada per Clece, SA, degut a 
que la proposta econòmica oferta supera l’import base de licitació, de conformitat 
amb l’article 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. 
Adjudicar el contracte núm. 16002809, que té per objecte la gestió integral i 
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l’administració del centre de dia “Casa Bloc” i el programa “Temps per a Tu”, per 
un import d'1.134.714,78 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l’expedient a Eulen Servicios Sociosanitarios, 
SA, amb NIF núm. A79022299, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 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: 1.091.840,36 euros de pressupost net i 42.874,41 euros en 
concepte d’IVA al tipus impositiu del 4%. 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 compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports.

16. Alliberar la quantitat de 83.496,66 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 d'1.218.211,44 euros, per satisfer les obligacions econòmiques 
derivades del contracte que té per objecte la gestió integral i l’administració del 
centre de dia “Casa Bloc” i el programa “Temps per a Tu”, de conformitat amb la 
baixa licitatòria ofertada per l’adjudicatària del contracte, Eulen Servicios 
Sociosanitarios, SA, amb núm. de NIF A79022299.

17. Adjudicar el contracte núm. 16002977 que té per objecte la prestació del 
Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu adreçat a persones sense 
sostre i/o en situació d’exclusió social greu i el foment de la inserció laboral de les 
persones en risc d’exclusió (Lot 1), per un import de 937.321,80 euros, IVA inclòs, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. 
B59960526, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari 
l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en 
el document comptable, amb el següent desglossament: 852.110,72 euros de 
pressupost net i 85.211,08 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%. 
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. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

18. Adjudicar el contracte núm. 16002983 que té per objecte la prestació del 
Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu adreçat a persones sense 
sostre i/o en situació d’exclusió social greu i el foment de la inserció laboral de les 
persones en risc d’exclusió (Lot 2), per un import de 897.157,48 euros, exempt 
d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient a Atra Associació, amb NIF núm. G58219874, i d’acord amb la seva 
proposició, en ser l’única oferta presentada, sotmès a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 
Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i 
als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. Fixar en 44.857,87 
euros l’import de la garantia definitiva i, retenir-lo del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 
garantia. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a 
comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per 
a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa 
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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 Drets Socials, 
Cultura i Esports.

19. 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 l’Associació 
Prohabitatge, amb NIF núm. G61964102, 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 a l’argumentació que consta en l’Acta de la 
Mesa de Contractació celebrada el 25 d’octubre de 2016. Adjudicar el contracte 
núm. 16002985, que té per objecte el Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport 
socioeducatiu adreçat a persones sense sostre i/o en situació d’exclusió social greu 
i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió (Lot 3), de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient, 
a l’entitat Provivienda, amb NIF núm. G79408696, per un import de 967.440,00 
euros, exempt d’IVA, en ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. 
Fixar en 48.372 euros l’import de la garantia definitiva i, retenir-lo del preu del 
contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de 
constitució de garantia. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués 
acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports.

20. Alliberar la quantitat de 424.949,76 euros de l’autorització de la despesa 
aprovada per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 14 de juliol de 2016, 
per un import de 3.226.869,04 euros, per satisfer les obligacions econòmiques 
derivades del contracte de gestió del Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport 
socioeducatiu, adreçat a famílies i persones soles en situació de greu vulnerabilitat 
afectades per la pèrdua o manca d’habitatge, i el foment de la inserció laboral de 
les persones en risc d’exclusió social, dividit en 3 lots, corresponent a la baixa 
licitatòria de les ofertes presentades per les adjudicatàries Progess Projectes i 
Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, 2, en el cas del lot 1, 
Atra Associació, amb NIF núm. G58219874, en el cas del lot 2 i Provivienda, amb 
NIF núm. G79408696, en el cas del lot 3, i a l’import previst de l’IVA en el cas de 
les adjudicatàries dels lots 2 i 3 atesa la seva exempció.

21.Adjudicar el contracte núm. 16003543, que té per objecte la gestió del servei 
d'inserció social (SIS) per a persones sense llar i/o en situació de sensellarisme per 
un import de 4.531.175,36 euros, IVA exempt, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l’expedient a l'Associació de Servicio Integral 
Sectorial para Ancianos (ASISPA), amb CIF G-28702504, d’acord amb la seva 
proposició, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari 
l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en 
el document comptable. Requerir l’adjudicatari per 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 l a 
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió.
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22. Alliberar la quantitat d'1.165.810,46 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 5.696.985,82 euros, per satisfer les obligacions econòmiques 
derivades del contracte que té per objecte la gestió del servei d'inserció social 
(SIS) per a persones sense llar i/o en situació de sensellarisme, corresponent a la 
baixa licitatòria i a l’import previst de l’IVA dels serveis, de conformitat amb 
l’oferta presentada per l’adjudicatària del contracte, ASISPA, amb núm. de NIF 
G28702504, entitat exempta d’IVA.

23. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Catalana 
Nabiu per a promocionar el fet diferenciador entre discapacitat intel·lectual i el 
funcionament intel·lectual límit, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2017 
prorrogable de mutu acord pel termini d’un any més. Facultar la 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 es derivin del 
mateix.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

24. Adjudicar el contracte núm. 16003530 que té per objecte Gestió del SAS-
ABITS, per un import de 991.575,96 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Fundació Surt, 
Fundació de dones, amb NIF G64404213, 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. Fixar en 49.578,80 
euros l'import de la garantia definitiva; i retenir-lo del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 
garantia. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar 
del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació 
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió; anul·lar part de l'autorització de la despesa del contracte número 
16003530 que té per objecte Gestió del SAS-ABITS per un import de 183.875,73 
euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 
document, per baixa licitatòria.

25. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 98.500,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Fundació Privada Pere Closa, amb NIF G61645115, per a formació i promoció 
dels gitanos a Catalunya per al desenvolupament de projectes socioeducatius 
espacialitzats. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
i Fundació Privada Pere Closa, amb NIF G61645115, per a formació i promoció dels 
gitanos a Catalunya per al desenvolupament de projectes socioeducatius 
especialitzats, 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 98.500,00 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 un compte justificatiu simplificat pel primer 
exercici (2016) en data màxima 31 de març de 2017 i pel segon exercici (2017) en 
data màxima 31 de març de 2018, 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 
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despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que 
hagin finançat l'activitat subvencionada.

26. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Oblatas Santísimo 
Redentor, amb NIF R5800587G, per a l’execució del projecte “De Portes Endins 
2016”, per oferir atenció social integral a les dones que exerceixen la prostitució en 
locals i/o pisos tancats de 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 30.240,13 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'Oblatas 
Santísimo Redentor, amb NIF R5800587G, la despesa total de 30.240,13 euros a 
càrrec de la partida 0201 48903 23172 del pressupost de l’any 2016 del 
Departament de Feminismes i LGTBI, import total equivalent al 50% del cost total 
del projecte (60.480,26 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior als tres mesos 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. Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i 
LGTBI, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin.

27. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Oblatas Santísimo 
Redentor, amb NIF R5800587G, per a l’execució del projecte Dona i Prostitució: 
Projecte Sociolaboral 2016, per promoure la capacitació i formació laboral per a 
treballadores sexuals, 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 44.555,73 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'Oblatas Santísimo Redentor, 
amb NIF R5800587G, la despesa total de 44.555,73 euros a càrrec de la partida 
0201 48520 23172 del pressupost de l’any 2016 del Departament de Feminismes i
LGTBI, import total equivalent al 50% del cost total del projecte (89.111,46 
euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres 
mesos 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. 
Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i LGTBI, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

28. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Oblatas Santísimo 
Redentor, amb NIF R5800587G, per a l’execució del projecte Dona Kolors 2016, 
per afavorir la integració social, l’autonomia i la independència social a dones que 
exerceixen el treball sexual, 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 35.000,00 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'Oblatas 
Santísimo Redentor, amb NIF R5800587G, la despesa total de 35.000,00 euros a 
càrrec de la partida 0201 48903 23172 del pressupost de l’any 2016 del 
Departament de Feminismes i LGTBI, import total equivalent al 14,89% del cost 
total del projecte (235.007,59 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en 
un termini no superior als tres mesos 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. Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i 
LGTBI, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin.



NÚM. 33 20-12-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6921

29. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació d’Ajuda 
Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC), amb NIF G-60267580, per a l’execució 
del projecte AMIC al Saier, Annex II 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 126.479,26 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 d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC), amb NIF G-
60267580, la despesa total de 126.479,26 euros amb càrrec a la partida 
0201.23161.48903 de l’exercici del 2016, equivalent al 84,68% del cost total del 
projecte (149.359,12 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. Sr. 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.

30. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació per 
l’Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE), amb NIF G-
58540428, per a l’execució del projecte “Assessorament legal en matèria 
d’estrangeria i sobre mobilitat internacional de treballadors”, Annex III 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 173.824,18 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 per l’Orientació, Formació i Inserció 
dels Treballadors Estrangers (CITE), amb NIF G-58540428, la despesa total de 
173.824,18 euros amb càrrec a la partida 0201.23161.48903 de l’exercici del 
2016, equivalent al 89,54% del cost total del projecte (194.109,54 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. Sr. 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.

Districte de Ciutat Vella

31. Deixar sense efecte, per mutu acord, l'encàrrec de gestió de realització del 
Servei d’agents cívics per millorar la convivència i el civisme als nuclis de 
concentració d’oci nocturn del Districte de Ciutat Vella, a Foment de Ciutat, SA
amb NIF A62091616, acordat per la Comissió de Govern en sessió de 21 de juliol 
de 2016. Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa per un import de 60.000 
euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a 
favor de Foment de Ciutat SA, amb NIF A62091616 per la realització de l’esmentat 
encàrrec de gestió. Facultar la Gerent del Districte de Ciutat Vella per a la seva 
formalització.

Districte de Nou Barris

32. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Privada Confavc estudis i recursos veïnals, NIF G64692569, per al 
desenvolupament del programa "A-Porta: Programa d'Eficiència Energètica a Ciutat 
Meridiana". Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Privada Confavc estudis i 
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recursos veïnals, NIF G64692569, la despesa per un import de 34.354,53 euros, a 
càrrec de la partida 48903-23281-0608 del pressupost per l'any 2016. Atorgar la 
subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a la Fundació 
Privada Confavc estudis i recursos veïnals, NIF G64692569, per un import de 
34.354,53 euros, pel conveni de col·laboració per al desenvolupament del 
programa "A-Porta: Programa d'Eficiència Energètica a Ciutat Meridiana", 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 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'Ima. 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.

Districte de Sant Andreu

33. Aprovar l’Addenda del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte de Sant Andreu) i l’Associació Cultural Grup de Pintors de Sant 
Andreu per a la celebració d’una fira-mostra de pintura; facultar la regidora del 
Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’Addenda esmentada, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de Gràcia

34. Aprovar el Projecte Executiu de Millora dels entorns del Park Güell al 
Districte de Gràcia: entorn de la Font de Sant Salvador i les escales adjacents, 
d’iniciativa municipal, a instància de BSM, per un import de 598.962,27 euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que 
consten als informes emesos pels responsables d’espai públic i que es donen per 
reproduïts, 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-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya.

35. Aprovar el Projecte Executiu de Millora dels entorns del Park Güell al 
Districte de Gràcia: Millora dels entorns del Park Güell al Districte de Gràcia: 
reparació de la impermeabilització i de la recollida d’aigües de la Plaça de la 
Natura, d’iniciativa municipal, a instància de BSM, per un import de 944.209,11 
euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions 
que consten als informes emesos pels responsables d’espai públic i que es donen 
per reproduïts, 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-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya.

36. Aprovar el Projecte Executiu de Millora al Park Güell: al camí de la Pressió, 
Àrees de jocs infantils i condicionament d’itinerari de la biodiversitat, d’iniciativa 
municipal, a instància de BSM, per un import d'1.006.556,94 euros, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten als 
informes emesos pels responsables d’espai públic i que es donen per reproduïts, 
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-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en 
un diari dels de més circulació de Catalunya. 
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37. Aprovar el Projecte d'obres vàries de millora al Park Güell: font de la Sarda; 
condicionament de l’accés a la cisterna, restauració exterior del banc, restauració 
viaducte de baix, reforç de baranes i bancs i reparació sostre de la sala hipòstila, 
d’iniciativa municipal, a instància de BSM, per un import d'1.237.715,69 euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que 
consten als informes emesos pels responsables d’espai públic i que es donen per 
reproduïts, 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-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya. 

38. Aprovar inicialment les bases i la convocatòria del premi del concurs d’idees 
per a l’ordenació de l’àmbit situat al barri de Vallcarca a l’entorn dels carrers de 
Farigola, de Cambrils, de Calendau, de Gustavo Adolfo Bécquer i de l’avinguda i el 
viaducte de Vallcarca, mitjançant procediment de concurrència competitiva amb 
LEMA, amb l’objectiu d’obtenir un projecte de reordenació de l’edificació prevista 
per la MPGM dins de l’àmbit del concurs, en vistes a que l’Ajuntament pugui 
realitzar una modificació del planejament posterior. Sotmetre les bases a 
informació pública per un període de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació 
de l’anunci al BOPB, d’acord amb l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i 
considerar-les definitivament aprovades si no s’hi presenten al·legacions. La 
convocatòria restarà condicionada a l’aprovació definitiva de les bases. Autoritzar 
la despesa per un import de 35.000,00 euros, amb càrrec a la partida indicada en 
aquest mateix document del pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana de 
l’exercici 2017, per fer front a les despeses derivades de la convocatòria. La 
consignació queda subordinada al crèdit que, per a cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos, d’acord amb l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Facultar la 
cinquena Tinenta d’Alcaldia per aprovar el model de formulari normalitzat a 
utilitzar per presentar la sol·licitud. Aquest model estarà disponible al web indicat a 
la convocatòria fins a la data de finalització del termini per a la presentació de 
propostes. Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Districte de Sant Andreu

39. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial de Protecció del subàmbit "Poble Antic" i del 
nucli antic de Sant Andreu, d’iniciativa municipal; 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. 

40. Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 
l’Ordenació Singular de les Terrasses de la plaça Comerç, al Districte de Sant 
Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, en el sentit que, justificadament i 
raonadament, figura als informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient i que es 
donen per reproduïts. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 79 de 
l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació Singular de les Terrasses de la plaça 
Comerç, segons el text que consta com a annex a la present proposta. Notificar el 
present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació 
publica. Publicar el present acord i el text íntegre d’Ordenació Singular de les 
Terrasses de la plaça Comerç per a la seva eficàcia, al Butlletí Provincial de 
Barcelona (BOPB), i a la pagina web del Districte de Sant Andreu, en compliment 
de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. Donar compte d’aquest acord al Plenari 
del Consell Municipal.
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Districte de Sant Martí

41. Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de 
l'Ordenació Singular de Terrasses de la rambla del Poblenou, d'iniciativa municipal, 
en el sentit que, justificadament i raonada, figura a l'informe jurídic que consta a 
l'expedient i que es dóna per reproduït. Aprovar definitivament, a l'empara de 
l'article 79 de l'Ordenança de Terrasses, l'Ordenació Singular de Terrasses de la 
rambla del Poblenou, segons el text que consta com a annex a la present proposta. 
Notificar el present acord als interessats que han comparegut durant el tràmit 
d'informació publica. Publicar el present acord i el text íntegre de l'Ordenació 
Singular de Terrasses de la rambla del Poblenou per a la seva eficàcia, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i a la pagina 
web de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUIQV), en 
compliment de l'article 80 de l'Ordenança de Terrasses. Donar-ne compte al Plenari 
del Consell Municipal.

b) Mocions

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

M1. Autoritzar a la societat Barcelona Project’s S.A., en relació al dret real de 
superfície que ostenta respecte de la finca de propietat municipal del carrer de 
Torre Melina núms. 2-10, per a la construcció i gestió d’un hotel, dret constituït per 
acord del Consell Plenari en sessió de 27 d’abril de 1990 i formalitzat per 
escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona senyor Bartolomé Masoliver i 
Ródenas el 12 de juny de 1990, amb número de protocol 2.117, la constitució 
d’una hipoteca a favor de l’entitat financera Bankinter S.A., en garantia d’un crèdit 
per un capital principal de 46.000.000,00 euros més interessos, costos i despeses, 
un tipus d’interès ordinari de l’euríbor a 3 mesos més 0,325, i un termini màxim 
d’amortització de 12 anys amb una carència de dos anys, crèdit destinat a la 
renovació del finançament associat a la gestió de l’Hotel Juan Carlos I, d’acord amb 
les condicions annexes, que s’aproven, prèvia la cancel·lació simultània de totes i 
cadascuna de les hipoteques vigents que gravin aquest dret de superfície; i 
Autoritzar a l’esmentada societat superficiària l’atorgament de la gestió de l’hotel a 
la cadena Fairmont Hotels Resorts.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

M2. Aprovar el protocol de col·laboració entre la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN) i l'Ajuntament de Barcelona, que té per objecte l'intercanvi, 
estudi i promoció de bones pràctiques de participació ciutadana comunitària en 
l'àmbit local, d'acord amb el text que s'adjunta. Facultar el Sr. Fernando Pindado, 
Comissionat de Participació i Democràcia Activa per a la signatura de l'esmentat 
protocol de col·laboració.

S'aproven, per unanimitat, les mocions anteriors després de declarar-se'n, 
també per unanimitat, la urgència.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
onze hores i trenta minuts.
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Acords
Acords de la sessió d’1 de desembre de 2016

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. 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. 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. 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.

5. 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 
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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. 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. 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 seva 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 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% 
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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. 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. 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. 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. 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. 

13. 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 
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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. 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. 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. 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. 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.

18. 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. 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.
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20. 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. 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. 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. 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 Braille, 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. 
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. 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 
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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. 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. 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 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 
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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. 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 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. 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.
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29. 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. 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 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 
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acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports.

31. 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. 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. 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 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. 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 
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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. 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.

36. 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. 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 
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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. 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.

39. 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.
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40. 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. 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 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. 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. 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 
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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. 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. 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 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. 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 
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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. 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 
Ballarín 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.

Districte de Sants-Montjuïc

48. 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. 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. 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; 
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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. 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 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. 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. 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 Kwa) 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 
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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. Aprovar el Projecte modificat de carril bicicleta bidireccional als carrers 
travessera de Gràcia (entre carrer de Bailèn 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
tecnicojurídic 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.

Districte de Ciutat Vella

56. 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. 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 
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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. 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. 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, 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. 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 
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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.
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 1. Ciutat Vella

Acords de la sessió de l’1 de desembre de 2016

En la sessió ordinària del Consell de Districte de Ciutat Vella de l’1 de desembre 
de 2016, es van adoptar els acords següents:

PART DECISÒRIA

Informar favorablement per majoria dels membres presents el Pla Especial 
d’Ordenació dels Establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de Joventut, 
Residències Col·lectives d’Allotjament temporal i Habitatges d’Ús Turístic a la ciutat 
de Barcelona.

Informar favorablement per majoria dels membres presents el Projecte del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2017.

Informar favorablement per majoria dels membres presents el Pla pel Dret a 
l’Habitatge de Barcelona 2016-2025.

PART D’IMPULS I CONTROL

Acceptar, per unanimitat la Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup 
Municipal Ciutadans-C’s per a què en el proper Consell de districte es presentin les 
diferents mesures que s’estan realitzant per atendre les necessitats dels nens i 
nenes.

Acceptar, per unanimitat la Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup 
Municipal ERC-AM per a què s’acordi presentar en el termini de 3 mesos el cens de 
les persones que estan en el llindar o en risc de patir pobresa energètica, fent una 
especial menció a les persones menors d’edat o majors de 70 anys. En aquest 
informe s’haurà d’especificar quantes persones estan sent acompanyades pels 
Serveis Socials Municipals alhora de pal·liar la seva situació.
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Districte 3. Sants Montjuïc

Acords de la sessió del dia 1 de desembre de 2016

Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 4 d’octubre de 2016

PART DECISÒRIA 

Propostes d’ acord de la Comissió de Govern:

S’ha acordat: 

Emetre informe preceptiu desfavorable sobre el pressupost municipal 
corresponent a l’exercici 2017.

Emetre informe preceptiu desfavorable sobre el pressupost del Districte 
corresponent a l’exercici 2017.

Informar favorablement la proposta de fixació de preus públics per a la 
utilització dels equipaments cívics, casals de gent gran i d’infància del 
Districte per a 2017 i sotmetre-la a la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
per a la seva aprovació definitiva.

Emetre informe preceptiu desfavorable sobre l’aprovació inicial del Pla 
Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament 
turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i 
habitatges d’us turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal.

Emetre informe preceptiu favorable sobre l’inici del procediment per a 
l’aprovació del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025.

PART D’IMPULS I CONTROL:

S’ha acordat:

– Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDCIU:

1. Que el Govern del Districte es posi a disposició de la Comissió per la 
Recuperació del Palau de la Premsa del Barri del Poble-sec per tal de donar-los el 
suport necessari en la comunicació, difusió i confecció del procés participatiu que 
volen iniciar sobre els usos del futur Palau de la Premsa remodelat.

2. Que el Govern del Districte prepari un avantprojecte de la remodelació del 
Palau de la Premsa en paral·lel al procés participatiu que la Comissió per la 
recuperació del Palau de la Premsa vol dur a terme. 

3. Que a finals del primer semestre del 2017 es pugui posar a disposició dels 
veïns i entitats per a debatre la proposta que en surti perquè l’inici de la seva 
execució pugui ser inclosa en els pressupostos municipals del 2018.

– Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDERC:

Que el Govern del Districte es comprometi, en el transcurs del 2017, i en 
coordinació amb les associacions de comerciants i els equipaments i l’oferta 
cultural del Districte a engegar les accions necessàries per tal que s pugui 
desenvolupar la campanya –Comerç amb Cultura- de promoció del comerç de 
proximitat i de l’oferta cultural al Districte. Una campanya promocional que hauria 
de permetre als comerços associats del Districte la fidelització de la seva clientela 
mitjançant la distribució i el lliurament de descomptes i/o entrades gratuïtes dels 
equipaments culturals i l’oferta cultural de proximitat.
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– No aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDC’S:

Proposem que el Ple del Districte elevi a l’Ajuntament la instal·lació de càmeres 
de seguretat a la plaça Navas com element de dissuasió per tal d’evitar 
comportaments incívics, soroll, brutícia, amenaces, etc..., per part de grups 
establerts a dita plaça, seguint l’exemple d’altres grans urbs europees. Amb 
aquesta mesura , perfectament compatible amb altres possibles propostes, 
podríem trobar una solució duradora per als nostres veïns i així reduir totes les 
incidències anteriorment mencionades.

– Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDCUP:

Que no s’elimini la línia d’autobús 37 perquè els barris de Sants-Montjuïc, 
especialment els de la Marina, no poden prescindir de continuar tenint un accés 
directe amb transport públic als serveis sanitaris de referència.

– Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDPP:

Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda traslladar a l´Ajuntament de 
Barcelona la inclusió de la realització d´una piscina i dos sales de fitness als 
terrenys del carrer Energia en el Pla d´Inversions Municipal ( PIM )
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Districte 4. Les Corts

Acords de la sessió de l’1 de desembre de 2016

Aprovar l’acta de la sessió ordinària del 3 d’octubre de 2016.

Restar assabentat del contingut del despatx d’ofici de les resolucions 
corresponents als expedients administratius tramitats durant els mesos de 
setembre i octubre del 2016

Restar assabentat de la mesura de govern relativa a accions del Districte de les 
Corts

Restar assabentat de l’informe del regidor del Districte.

PART DECISÒRIA

Propostes d’acord:

Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilat i Presidència:
Informar desfavorablement el projecte de itPressupost General de l’Ajuntament 

de Barcelona per l’any 2017, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia de data 16 de 
novembre de 2016, d’impuls del procediment per l’aprovació definitiva del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona.

Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres:

Informar desfavorablement sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació 
dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives 
d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 
municipal

Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social.

Informar favorablement sobre el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-
2025.

Informar favorablement els preus públics del Districte de les Corts de l’any 
2017.

PART D’IMPULS I CONTROL

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal de CiU:

Que el govern del Districte de les Corts procedeixi d’ara en endavant en fer una 
aposta real i efectiva de la participació ciutadana tot cercant el consens i diàleg 
amb tots els interessats a l’hora de decidir la implantació de carrils bici, i, que, en 
qualsevol cas es prioritzi que la implantació dels mateixos es realitzi en una sola 
direcció, sempre en el sentit de la via del carrer, i a la vegada que s’estudiï valorar 
el replantejament actual dels carrils bicis bidireccionals implantats a Les Corts, a fi 
de que es pugui garantir la seguretat tant dels seus usuaris com dels vianants.
Del Grup Municipal de C’s:
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Que des del Districte s’insti a Barcelona Activa a la instal·lació d’una antena 
Cibernàrium a una de les biblioteques del Districte de Les Corts.

Del Grup Municipal del PPC:

Instar al Govern de les Corts a iniciar els tràmits d’expropiació de les naus 
industrials del carrer Maria Barrientos núms. 6, 8, 10-12 i 14, ubicades en sòl 
qualificat com a zona verda (clau 6b), garantint la bona convivència amb el 
veïnatge per part de les activitats econòmiques que es realitzen en aquestes naus 
fins la realització de l’expropiació.

Del Grup Municipal d’ERC:

El govern del Districte de les Corts es compromet a elaborar, conjuntament amb 
entitats, equipaments tant públics com privats, representants dels serveis socials, 
Grups Municipals i la resta d’agents implicats, un Pla integrals de promoció de la 
Gent Gran per tal de vetllar pels seus drets i garantir una vellesa digna i activa 
tenint en compte tots els aspectes que ho permeten. Aquest Pla s’haurà de 
presentar en un Consell Plenari del Districte de les Corts abans de la finalització del 
primer semestre de l’any 2017.

Del Grup Municipal de la CUP:

Que el Consell del Districte de les Corts reconegui la importància de la figura 
del/de la cuidador/a no professional tot iniciant l’equip de govern actuacions amb 
totes les parts implicades (associatives, socials i sanitàries) per conèixer la seva 
situació als nostres barris per així promoure les actuacions adreçades al seu suport 
físic i/o emocional i de caràcter formatiu
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Districte 7. Horta-Guinardó

Acords de la sessió de l’1 de desembre de 2016

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 d’octubre de 2016.

PART INFORMATIVA

Cartipàs

Quedar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el 
despatx d'ofici.

Quedar assabentat de l’informe sobre l’estat del Districte.

Quedar assabentat de la Mesura de Govern: “Línies d’actuació del districte”.

PART DECISÒRIA

Propostes d’acord.

Informar desfavorablement, de conformitat amb allò disposat a l’article 
23.2 f) de la Carta municipal i 10.6.g de les Normes reguladores de 
funcionament dels districtes, el Pressupost general de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2017 i rebutjar la distribució dels capítols II, IV i VI 
del Pressupost del Districte 2017.

S’informa desfavorablement amb el vot en contra dels grups de GMDCIU, 
GMDC’S, GMDERC-AM, GMDPP, GMDCUP-PA i el vot favorable dels grups 
municipals de GMDBComú-E i GMDPSC-CP.

Informar desfavorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) 
de la Carta de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències 
col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de 
Barcelona, d’iniciativa municipal.

S’informa desfavorablement amb el vot en contra de GMDCIU, GMDC’S, GMDPP, 
GMDCUP-PA, favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i l’abstenció de GMDERC-
AM.

Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de 
la Carta 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 
M.I.A. de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 
de Barcelona.

S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-
CP, GMDIU, GMDC’S, GMDERC-AM, GMDPP i l’abstenció de GMDCUP-PA.

Informar favorablement, de conformitat amb l’acord adoptat per la 
Comissió de Govern en sessió de 10 de novembre de 2016, el Pla pel dret a 
l’habitatge de Barcelona 2016-2025. 
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S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-
CP, GMDERC-AM, l’abstenció de GMDIU, GMDC’S, GMDCUP-PA i el vot en contra de 
GMDPP.

Aprovar la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels 
equipaments cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2017; i 
sotmetre-la a l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament.

S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-
CP, GMDIU, GMDC’S, l’abstenció de GMDERC-AM, GMDCUP-PA i el vot en contra de 
GMDPP.

PART D’IMPULS I CONTROL

Proposicions/declaracions de grup

Del grup municipal de CiU

Pla de reurbanització dels carrers del Baix Guinardó

S’aprova per unanimitat.

Del grup municipal de C’S

Creació d’ajuts, recolzament i foment per fer més accessible el comerç del 
districte

S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-
CP, GMDIU, GMDC’S, GMDERC-AM i GMDPP i l’abstenció de GMDCUP-PA.

Del grup municipal d’ERC-AM

Qualificar com a habitatge dotacional per a joves, amb clau HD/7-j, un 
mínim del 15% dels nous habitatges dotacionals que es construeixin aquest 
mandat a Horta-Guinardó.

S’aprova per majoria simple amb el vot favorable de GMDIU, GMDERC-AM, 
GMDPP, GMDCUP-PA, i l’abstenció de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i GMDC’S.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Per la commemoració del 25è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics i 
Paralímpics de 1992.

El Districte d’Horta-Guinardó acorda:

1. Reconèixer i agrair la tasca desenvolupada pels milers de voluntaris i 
voluntàries així com la de les institucions, comitès olímpic, paralímpic i 
organitzador i a les federacions i clubs esportius catalans.

2. Realitzar durant el 2017 una sèrie d’actes i esdeveniments oberts als veïns i 
les veïnes del districte per commemorar el 25è aniversari de la celebració dels Jocs 
Olímpics de 1992.

3. Que en aquests actes es posi de relleu la feina dels voluntaris i voluntàries, 
personalitats, institucions, comitès, federacions i clubs esportius catalans i es tracti 
l’impacte dels Jocs en el districte en totes les vessants.

4. Que en la revisió dels nomenclàtors prevista per al 2017 es duguin a terme 
les accions necessàries per a la denominació d’un tipus de via o plaça del districte 
d’Horta-Guinardó amb un nom per commemorar els Jocs Paralímpics de 1992.
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25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

El Ple d’Horta-Guinardó acorda:

0. Declarar el compromís en la lluita contra les violències vers les dones

I. Adherir-nos a l’Acord Ciutadà per a una Barcelona lliure de violència vers les 
dones.

II. Mantenir, com a mínim, el compromís pressupostari i de provisió de serveis 
de l’Ajuntament de Barcelona i al Districte d’Horta-Guinardó en la lluita contra les 
violències masclistes, en el marc de la mesura de govern presentada el novembre 
del 2015 i organitzada entorn a tres eixos: detecció, atenció i recuperació i en el 
sistemes de prevenció i sensibilització.

III. Visibilitzar el rebuig institucional de manera sistemàtica i ferma, amb la 
declaració del nostre ferm compromís en la lluita contra la violència vers les dones 
a través de la promoció de polítiques destinades a impulsar canvis socials, culturals 
i econòmics per a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes.

IV. Contribuir a la promoció de la igualtat, i contra la violència vers les dones, a 
nivell transversal en totes les actuacions i serveis (educació, cultura, esports...) de 
competència municipal, tot treballant amb els diversos agents socials locals que 
promouen la igualtat de gènere.

V. Afavorir les iniciatives de lluita i compromís de la societat civil per una vida 
lliure de violències masclistes, en particular de les organitzacions de dones i del 
consell de Dones del Districte.

VI. Elevar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona perquè s’insti a la 
Generalitat de Catalunya a:

– Fer una aposta clara per assolir un Pacte d’Estat entre totes les forces 
polítiques i que defensi la Tolerància Zero envers la violència vers les dones.

– Continuar desplegant la Llei contra la violència masclista (llei 5/2008, 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista), la llei de 
mesures de protecció Integral contra la violència de gènere i la Llei 
d’Igualtat catalana aplicant recursos, serveis i pressupost necessaris.

– Reforçar les campanyes de sensibilització i enfortir la detecció i suport de 
les dones víctimes i les seves famílies, així com fer efectiu el fons de cobrir 
els impagaments de les pensions.

VII. Elevar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona perquè s’insti al Govern 
d’Espanya

– Adoptar un gran Pacte d’Estat contra la Violència vers les dones.
– Dotar suficientment les partides pressupostàries retallades pel 

desplegament de les mesures contra la violència vers les dones incloent: la 
prevenció i assistència social de les víctimes, la coordinació territorial, els 
fons pels ajuntaments, els protocols per a l’atenció integral a les dones que 
han retirat la denúncia per violència de gènere i l’activació del Pla Nacional 
de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere. Engegar. I mantenir 
tots els jutjats especialitzats en violència de gènere engegant en ells 
l’acompanyament judicials personalitzat.

– Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de 
la llei de 2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les 
formes de violència contra les dones, tal com exigeix la Recomanació 
General nº 19 de la CEDAW i el Conveni del Consell d’Europa sobre 
Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica 
(Conveni d’Istanbul), que l’Estat espanyol ha ratificat.
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Dia Internacional de les persones amb discapacitat

El Consell Plenari d’Horta-Guinardó, amb motiu del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat acorda:

I. Manifestar la seva voluntat de vetllar perquè es garanteixi la igualtat 
d’oportunitats per a les persones en discapacitat, com a ciutadanes i ciutadans de 
ple dret aprofundint especialment en una estratègia de millora de l’habitabilitat 
urbana i social a través del disseny de l’accessibilitat dels nostres espais i serveis 
de districte.

II. Sostenir el compromís pressupostari i de desplegament de programes i 
serveis d’autonomia personal i de vida independent, d’educació inclusiva, i totes 
les mesures per garantir en igualtat els seus drets i llibertats fonamentals.

III. Mostrar el seu reconeixement al valor de les contribucions que aporten les 
persones amb discapacitat al benestar general i a la cohesió social i a la tasca que 
acompleixen moltes entitats, associacions i famílies per a la sensibilització i la 
plena integració, la tasca d’atenció i d’acompanyament, d’educació i de creació de 
serveis i espais de promoció.

IV. Reafirmar seu suport a les activitats que són organitzades per les entitats i 
associacions i o conjuntament a través del Consell de Persones amb Discapacitat 
del Districte. “
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Districte 9. Sant Andreu

Acords de la sessió del 14 de desembre de 2016

El Ple del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, en sessió ordinària de 
data 14 de desembre de 2016, acordà el següent:

PART DECISÒRIA

Informar desfavorablement el Projecte de Pressupost Municipal 2017

Informar favorablement del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics 
(PEUAT).

Informar favorablement Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025.

Informar Favorablement Pla especial Urbanístic i de millora urbana per a la 
regulació de l’equipament esportiu situat a la confluència dels carrers Pare 
Manyanet i Bonaventura Gispert.

PART D’IMPULS I CONTROL

Acceptar la proposició presentada pel GMD CUP-PA per la qual s’acorda “- Instar 
el govern que executi un Pla d’usos, on quedi limitada l’obertura de nous grans 
supermercats, i és comenci a executar un pla seriós de potenciació i promoció de 
comerç de proximitat.”

Acceptar la proposició presentada pel GMD PPC per la qual s’acorda “Que el 
Gobierno Municipal presente en el próximo pleno de 2017 un informe 
correspondiente a los años 2014, 2015 y hasta el 30 de septiembre del 2016 con 
los siguientes indicadores:

– Listas de espera en todos los servicios (SAD, tele asistencia, comedores 
sociales…)

– Número de personas atendidas con tele asistencia
– Personas usuarias de comedores sociales
– Atención a la dependencia (número de solicitudes de dependencia recibidas, 

valoraciones realizadas. 
– Pias realizados Pias pendientes.
– Personas atendidas en los Centros Tiempo de espera para la primera visita 

y para segunda visita en cada uno de los centros de servicios sociales.
– Presupuesto destinado a cada una de estas actuaciones.”

Acceptar la proposició presentada pel GMD GMD C’S per la qual s’acorda “Que el 
Gobierno del Distrito de Sant Andreu junto con Servicios sociales realojen a las 
personas y familias en riesgo de exclusión social que se encuentran ocupando 
antiguas sucursales bancarias ubicadas en el barrio de Navas, en Juan de Garay 
38-40 y en la calle Biscaia 400-402, ofreciéndoles un programa de atención social 
para darles los servicios necesarios con el que conseguir su inclusión social y ante 
el caso de los menores, cubrir sus necesidades y su obligatoria escolarización.”

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ, 
MANIFESTACIÓ I D’OPINIÓ:

“Que la petició de la Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola de citar a vàries 
persones per la crema de fotografies dels Reis d’Espanya a el passat 11 de 
setembre a Barcelona atempta contra la llibertat d’expressió, de manifestació i 
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d’opinió. Cal recordar que el març passat el Tribunal Europeu de Drets Humans va 
admetre a tràmit la demanda contra l’estat per una possible vulneració dels 
articles 9 i 10 de la Convenció Europea de Drets Humans.

Que és una decisió motivada en el marc de la repressió contra el 
independentisme als Països Catalans.

Que les mostres de suport rebudes durant els darrers dies i la indignació que ha 
generat aquest cas al nostre país reclama de les institucions un posicionament clar 
i ferm per la llibertat i contra la intransigència de determinats cercles mediàtics, 
jurídics i polítics de l’Estat espanyol.

Que la actuació del Departament d’Interior emetent un informe contra les cinc 
persones que han sigut declarades investigades te com finalitat acontentar aquest 
sector intransigent.

Acords:

Primer. Expressar el nostre suport al conseller de districte de Sant Andreu de la 
CUP Capgirem Barcelona Ivan Altimira, i a la resta d’investigats, acusats del delicte 
d’injúries a la corona.

Segon. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús 
partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants 
democràtics.

Tercer. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic a la 
llibertat d’expressió i d’opinió.

Quart. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i a l’Audiència Nacional 
per demanar que s'arxivi la causa oberta contra Ivan Altimira i la resta 
d’investigats.

Cinquè. Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al 
president del Govern Espanyol, als afectats, a l’Alcaldessa de Barcelona, a la Mesa 
del Parlament de Catalunya, i a l’organització antirrepressiva de l’Esquerra 
Independentista Alerta Solidaria.

Declaració institucional relativa a la lluita contra la violència de gènere:

“Primero: El Pleno del Distrito acuerde declarar el firme compromiso en la lucha 
contra la violencia de género promoviendo políticas destinadas a impulsar los 
cambios culturales, económicos y sociales a favor de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y a prevenir la violencia contra las mujeres.

Segundo: Impulsar una campaña institucional de sensibilización contra la 
violencia de género para fomentar la concienciación, educación, control, asistencia 
e inclusión social, para prevenir el maltrato con especial incidencia en los medios 
de comunicación para que adopten un papel proactivo y responsable en la lucha 
contra la violencia de género, mediante un control riguroso de contenidos, 
especialmente aquellos destinados a la infancia y la juventud que pudieran generar 
o mantener actitudes sexistas o banalizar las distintas formas de violencia contra 
las mujeres.

Tercero: Trabajar con distintos agentes sociales que promuevan la igualdad de 
género, en actividades que impulsen cambios culturales, económicos y sociales a 
favor de la igualdad efectiva.”

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA A COMBATRE ELS ATACS I LES 
DISCRIMINACIONS PER RAONS DE RAÇA, COLOR, SEXE, CULTURA, OPINIÓ O PER 
QUALSEVOL ALTRA CONDICIÓ PERSONAL O SOCIAL: 
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Sant Andreu, és un Districte acollidor, respectuós amb les diversitats de 
pensament, cultura, origen, religió, i on sempre han conviscut sense cap 
problemàtica persones de diferents procedències.

Des del Districte de Sant Andreu, volem reforçar el compromís per combatre els 
atacs i les discriminacions per raons de raça, color, sexe, cultura, opinió, o per 
qualsevol altra condició personal o social, drets dels que gaudeix tota persona 
d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans. 

Des de fa un temps, diferents entitats de la ciutat i del nostre Districte, es venen 
adherint a l’Aixada Antifeixista i van declarant les seves seus lliures de tot tipus de 
conductes feixistes, racistes i xenòfobes. Igualment, cal reconèixer la feina per 
eliminar aquestes conductes que fan diverses entitats de la ciutat.

Per tots aquests motius, els signataris rebutgem i ens comprometem a treballar 
per evitar al nostre Districte tots els tipus de conductes feixistes, racistes i 
xenòfobes i ens comprometem a treballar per declarar- lo Lliure de tot tipus de 
conductes racistes, feixistes o xenòfobes. 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA AL TANCAMENT DEL CENTRE 
D’INTERNAMENT D’ESTRANGERIA DE BARCELONA

Instar al Ministeri de l’Interior del Govern espanyol que adopti els compromisos 
següents: 

• Derogar de manera immediata la Directiva Europea de Retorn, coneguda 
com a Directiva de la Vergonya.

• Complir la Declaració Universal de Drets Humans, i en conseqüència el 
cessament de la repressió, la depuració de responsabilitats i la reparació a 
les víctimes.

• Procedir al tancament de tots els Centres d’Internament per a Estrangers, 
en especial el de la Zona Franca de Barcelona.

• Posar fi als vols de deportació de persones.

• Signar i ratificar la Convenció Internacional per als Drets del Treballadors 
Migrants i de les seves Famílies.
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Districte 10. Sant Martí

Acords de la sessió del 1 de desembre de 2016

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

S’aproven per unanimitat les actes de les sessions ordinària i extraordinària 
celebrades el dia 5 d’octubre de 2016.

B) Part informativa:

Despatx d’ofici:

Adjudicacions de contractes per procediment obert i negociat en el mes 
d’octubre de 2016.

El Consell Plenari resta assabentat.

Cartipàs: 

Decret de l’Alcaldessa de 13 d’octubre de 2016, de nomenament del 
president del Consell de Districte de Sant Martí, Il·lm. Sr. Raimond Blasi i 
Navarro.

El Consell Plenari resta assabentat.

Informe Regidor

El Consell Plenari resta assabentat.

Informes del Govern

Sobre les línies d’actuació del districte de Sant Martí
El Consell Plenari resta assabentat.

Sobre les actuacions d’inversió de BIMSA / Districte Sant Martí 2016-2017.
El Consell Plenari resta assabentat.

C) Part decisòria/executiva :

a) Propostes d’acord: 

1. Informar el Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels establiments 
d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament 
temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT), d’iniciativa 
municipal. 

S’informa desfavorablement, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, 
abstenció de GMDERC i el vot en contra del GMDCIU, GMDCUP, GMDPPC i GMDC’S, 
amb el vot de qualitat en contra del president del Consell.

2. Informar el projecte de Pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 
2017.

S’informa desfavorablement, amb el vot a favor de. GMDBComú, GMDPSC i el 
vot en contra de la resta de grups GMDCUP,GMDCIU, GMDERC, GMDPPC i GMDC’S.

3. Proposar a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació dels preus públics per 
l’any 2017 de les instal·lacions esportives i culturals del districte.
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S’aprova, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC, GMDCIU i GMDC’S, 
l’abstenció de GMDERC i GMDCUP, i el vot en contra GMDPPC

4. Aprovar la creació de la Comissió de Treball de Mobilitat Sostenible del 
districte de Sant Martí, i determinar la seva composició.

S’aprova per unanimitat.

5. Informar el Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025.

S’informa favorablement, amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC i 
GMDERC, l’abstenció del GMDCIU, GMDC’S i GMDCUP, i el vot en contra GMDPPC.

D) Part d’impuls i control.

a)Proposicions / declaracions de grup

Presentada pel GMDCIU:

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Manifestar públicament el recolzament als veïns de la Vila Olímpica en la seva 
reivindicació en contra de la construcció de l’alberg i sol·licitar al govern municipal 
que porti a terme totes les actuacions municipals possibles per aturar la 
construcció del mateix.

S’aprova, amb el vot a favor del GMDERC, GMDCIU, GMDC’S i GMDPPC, 
l’abstenció de GMDBComú, GMDPSC, i el vot en contra de GMDCUP.

Presentada pel GMDERC:

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Instar al govern del Districte de Sant Martí a que, en un període no superior a 
sis mesos, inicií les accions suficients i necessàries per a elaborar el projecte de 
remodelació la plaça dels Porxos i de reparació del pàrquing municipal ubicat sota 
aquesta plaça; que el govern del Districte adquireixi el compromís que aquest 
projecte estarà enllestit abans de la finalització del mandat actual; i que tot això es 
faci amb la participació i el consens de totes les parts implicades (Comunitat 
Usuaris pàrquing, veïns i veïnes plaça dels Porxos, AVV, etc.).

S’aprova per unanimitat.

Presentada pel GMDC’S

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Instar al Govern Municipal que convoqui sense demora el Consell de Joventut 
per tal d’abordar les necessitats d’aquest col·lectiu entre les quals estar la de 
disposar d’un equipament juvenil.

S’aprova amb el vot a favor del GMDCIU, GMDERC, GMDC’S i GMDPPC, el vot en 
contra GMDBComú i GMDPSC, i l’abstenció del GMDCUP.

Presentada pel GMDPP:

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
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Que se encargue un proyecto de estudio desde Josep Pla a Bach de Roda que 
permita un carril de acceso con mayor longitud que pueda absorber mejor el alto 
volumen de tráfico en Paseo García Faria.

Es rebutja amb el vot a favor del GMDCIU, GMDC’S i GMDPPC, el vot en contra 
GMDBComú, GMDPSC i GMDCUP, i l’abstenció del GMDERC.

Presentada pel GMD CUP

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Posicionar-se a favor de que, al PEUAT, el Districte de Sant Martí consti a la seva 
totalitat com zona de decreixement turístic (Zona 1), i d'aquesta manera es faci 
constar a les administracions pertinents.

Es rebutja amb el vot a favor del GMDCUP, el vot en contra de GMDPSC, 
GMDCIU, GMDC’S i GMDPPC, i l’abstenció del GMDERC i GMDBComú.

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

Precs

Presentat pel GMDCIU

Que el Districte de Sant Martí cedeixi un nou espai al Poblenou en el que l’ACR 
de Comissions de Festes de Carrers del Poblenou pugui traslladar el seu magatzem 
i espai de treball i, així, poder continuar organitzant la festa major, les cavalcades 
de Reis, etc.

S’accepta.

Presentat pel GMDCIU

Que el govern el districte convoqui el consell de joventut a inicis de l’any 2017 
amb el compromís de mantenir una regularitat com a mínim semestral pel que 
resta de mandat.

Es rebutja.

Presentat pel GMDERC

Que el govern del districte de Sant Martí convoqui en un període no superior a 
tres mesos la Comissió de Seguiment i Manteniment de la Gran Via conforme amb 
el que es va establir en el moment de signar el compromís. 

S’accepta.

Presentat pel GMDC’S

Que se estudie la posibilidad de construir alrededor del Pabellón de la Mar Bella 
un Centro Deportivo Municipal para dar Servicio a los vecinos que viven cerca del 
litoral tanto del barrio del Diagonal Mar y el Front Marítim como del Poble Nou.

Es rebutja.

Presentat pel GMDPP

Que se revise el expediente del albergue de Vila Olímpica de Sant Martí, con el 
fin de retirar la licencia de albergues si no cumple de forma total las ordenanzas y 
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disposiciones de la legislación, dado que este tipo de establecimientos no aportan 
turismo de calidad y provocan problemas de convivencia y masificación en el barrio 
Vila Olímpica. 

Es rebutja.

Presentat pel GMDCUP

Instar al govern a la realització de reunions tècniques de territori amb la 
Comissió de Memòria i Gènere per tal de treballar un mapa d'espais lliures per 
anar avançant en el nomenclàtor de dona al Districte de Sant Martí.

S’accepta.

Preguntes

Presentada pel GMDERC

Quantes llicències per establiments hotelers i albergs estan afectades per la 
moratòria al nostre districte, quantes estan actualment en tràmit i quantes han 
estat atorgades amb posterioritat a la moratòria? En cada un dels tres casos, 
quantes places representen i on s’ubiquen?

La resposta constarà en acta.

Presentada pel GMDC’S

¿Cómo y cuándo piensa contactar Districlima con los equipamientos existentes 
en el barrio de la Vila Olímpica para que se conecten a la red frío y calor que se 
está instalando en la Avenida Icària, y así rentabilizar la inversión tan importante 
que se ha llevado a cabo en los últimos meses, para hacer llegar esta red hasta el 
Hospital del Mar?

La resposta constarà en acta.

Presentada pel GMDPPC

¿Qué actuación piensa acometer el Gobierno Municipal para atender las 
peticiones de los vecinos que padecen tanto incivismo en el Triángulo Golfo? 

La resposta constarà en acta.

Presentada pel GMDCUP

En quin moment i com es planteja el govern fer aquest procés participatiu per 
decidir els usos de la masia de Can Miralletes?

La resposta constarà en acta.

Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:

Presentat pel GMDCIU

Que s’informi al Consell Plenari de l’estat de compliment de la proposició / 
declaració de grup, aprovada en el Consell de Districte de 2 de març de 2016, amb 
el següent contingut:

Instar al Govern Municipal perquè la regulació que resta pendent fer-se de la 
Rambla del Poblenou com a espai singular en el marc de la normativa de ciutat 
sobre vetlladors, es faci mitjançant el consens, el diàleg i recollint un previ acord a 
impulsat des del Districte entre veïns i restauradors. 
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La resposta constarà en acta.

Declaracions institucionals: 

Sobre la LOMCE (Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa)

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

– Que la Llei d’educació (LOMCE) implica una contrareforma educativa 
retrògrada i centralitzadora que vulnera les competències en matèria 
d’educació recollides en l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC).

– Que els Consells Escolars no són, únicament, espais per dinamitzar la 
participació de pares i mares, han de ser l’espai on, la comunitat educativa 
pugui decidir sobre aspectes claus de l’educació dels nostres infants, dins 
del marc i l’ideari del centre.

– Que la coresponsabilitat és un factor d’èxit en l’educació, alhora que és 
imprescindible la capacitat de fer projecte educatiu concret a cada centre o 
grup de centres, amb la implicació de la comunitat educativa.

– Que l’aprenentatge del català en tant que llengua pròpia és factor d'inclusió 
social a Catalunya, com a territori amb una cultura i amb una llengua que 
configuren una identitat pròpia i a on el sistema educatiu català ha de 
permetre potenciar l'arrelament.

Sobre el suport als càrrecs electes relacionats amb la celebració del referèndum 9N

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí, amb el recolzament del 
GMDBComú, GMDCIU, GMDERC i GMDCUP, en resposta als requeriments fets els 
darrers mesos per la justícia espanyola a càrrecs electes per diverses expressions 
polítiques relacionades amb el dret a l’autodeterminació dels catalans, és a dir, el 
dret a decidir democràticament el futur polític del país:

a) Mostra el seu suport a: 

– El president Artur Mas i els membres del seu govern Joana Ortega, Francesc 
Homs i Irene Rigau davant les causes judicials obertes arran del procés 
participatiu del 9 de novembre de 2014.

– La presidenta i la Mesa del Parlament en l’exercici de les funcions 
respectives i permetre el debat democràtic i parlamentari.

– Montse Venturós, Joan Coma i tots els càrrecs electes i ajuntaments 
perseguits per haver aprovat mocions de suport al procés polític català, per 
exhibir l’estelada o per altres votacions produïdes democràticament en el 
ple municipal.

b) Manifesta que en una societat democràtica no és concebible la persecució de 
càrrecs electes ni d’ajuntaments pel fet que les majories polítiques dels plens 
expressin democràticament les idees que considerin.

c) Expressa el compromís de defensar tots els càrrecs electes que estiguin 
amenaçats per les institucions jurídiques i policials de l’Estat espanyol pel fet 
d’haver expressat qualsevol opció política democràtica o d’haver-ne permès 
l’expressió.
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Sobre la lluita contra la violència de gènere

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí manifesta i reclama: 

– Que la lluita contra el terror masclista sigui una qüestió d’estat.
– Que es revisi i es reformin la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 

mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i la Llei 
catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
tenint com a referent les aportacions dels col·lectius de dones.

– Que es garanteixi una major cobertura i atenció estable i de qualitat en 
condicions d’àmplia accessibilitat, confidencialitat i protecció, que inclogui la 
recuperació de les dones i dels seus fills i filles, així com l’avaluació i 
ampliació dels serveis per a la igualtat i contra tots els tipus de violències 
masclistes. 

– Que l’accent es posi en l’alliberament i apoderament de les supervivents, 
facilitant-los-hi diferents sortides que els hi aporti una veritable recuperació 
vital, econòmica i social.

– Que la prevenció de les violències sigui una prioritat en la política educativa, 
garantint l’aplicació real de la coeducació de manera transversal, i oferint 
formació específicament feminista per tot el personal que intervé en els 
processos educatius.

– Que es revisin i s’apliquin les recomanacions sobre el tractament de la 
violència de gènere, elaborades per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi 
de Periodistes, per un tractament més adequat al mitjans de comunicació, 
evitant el sensacionalisme morbós de la noticia, utilitzant un llenguatge i 
unes imatges no sexistes.

– Que en l’àmbit laboral es facin efectius els plans d’igualtat per incidir en la 
prevenció de l’assetjament sexual a les empreses.

– Que hi hagi una major sensibilització i formació del poders judicials envers 
els casos de violència de gènere, així com una revisió dels seus protocols 
d’actuació.

– Que és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències 
sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia 
d’aquestes violències.

I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina 
Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.

Sobre el suport als veïns i veïnes del Clot que varen intentar aturar el 
desnonament d’una família del districte l’any 2011. 

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

Primer. Instar a la Generalitat a retirar l’acusació d'anys de presó per a les 
nostres veïnes del barri del Clot desnonades i per a la resta d’activistes que van 
intentar aturar el desnonament del carrer Andrade.

Segon. Expressar el suport per part del Consell Plenari del Districte de Sant 
Martí envers les nostres veïnes del barri del Clot que van intentar aturar el 
desnonament al carrer Andrade el 25 de juliol de 2011.

Tercer. Donar suport a la Generalitat de Catalunya perquè desobeeixi el Tribunal 
Constitucional i apliqui en la seva totalitat la Llei 24/2015 contra l'emergència 
habitacional i la pobresa energètica.
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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l’Alcaldia
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:

Delegar en el gerent del Districte de les Corts, Sr. Joan Cambronero Fernández, 
totes les facultats i atribucions assignades al gerent de Sant Martí, Sr. Josep Garcia 
Puga, en mèrits dels acords d’aprovació de les diferents transferències i dels 
decrets de delegació i desconcentració de funcions al seu favor vigents a data de la 
signatura del present decret, per tal que substitueixi l’absència del gerent del 
Districte de Sant Martí durant el període comprés entre el 12 i 19 de desembre de 
2016.

Barcelona, 5 de desembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3465/2016)

* * *

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

Disposo, 

Primer. Delegar en la regidora de mobilitat la competència per aprovar els actes 
en matèria d’Ordenació de la circulació, instal·lació i manteniment de fites i 
tanques de protecció de la xarxa viària local o vies d’ordenació descentralitzada, 
que són competència dels òrgans centrals municipals, per no haver estat 
transferides als Districtes.

Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats 
delegades en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per 
delegació de l’Alcaldia. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, 
d’acord amb l’article 52 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril i 114 de la Llei39/2015, d’1 
d’octubre.

Tercer. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 
resolució seran efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sense 
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta 
Municipal i en el web municipal.

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 
primera sessió que celebri.

Barcelona, 24 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3535/2016)
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CARTIPÀS

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.

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.

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 la senyora Montserrat ROSELL MARTÍ en el lloc de 
treball de Tècnic/a 2, codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític, 
amb nivell de destinació 24, adscrita al Grup Polític Municipal Convergència i Unió, 
amb efectes del dia 1 de desembre de 2016, amb una jornada laboral de 18,75 
h/setmanals.

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.

Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.

Barcelona, 15 de desembre de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3534/2016)

* * *
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.
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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.

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 German RODRIGUEZ SANCHEZ en el lloc 
de treball de Tècnic/a 2, codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític, 
amb nivell de destinació 24, adscrit al Grup Polític Municipal Socialista, amb efectes 
del dia 23 de novembre de 2016, amb el règim de plena dedicació.

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.

Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.

Barcelona, 15 de desembre de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3540/2016)

* * *
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.
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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.

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.

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 la senyora Lucia MORALE en el lloc de treball de 
Tècnic/a 2, codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític, amb nivell de 
destinació 24, adscrita al Comissionat de Seguretat, amb efectes del dia 15 de 
desembre de 2016, amb el règim de plena dedicació.

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.

Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.

Barcelona, 15 de desembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3541/2016)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 8 dels Estatuts del 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona,

Disposo:

Designar l’Im. Sr. Jordi Martí i Galbis membre del Consell d’Administració del 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona en substitució de la Ima. Sra. Maite 
Fandos i Payà.

Barcelona, 5 de desembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.3498/2016)

* * *

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

Disposo:

Nomenar membres de la Junta General del Consorci d’Habitatge de Barcelona, 
les persones següents:
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Membres:

– Sr. Antoni Fernández Pérez en substitució del Sr. Jordi Ayala Roqueta
– Sra. Àngels Mira Cortadellas, en substitució del Sr. Jordi Sánchez Massip

Membres suplents:

– Sra. Laia Collado Continente, en substitució del Sr. Antoni Fernández Pérez
– Sr. Xavier González Garuz, en substitució del Sr. Jaume Barnada López

Barcelona, 5 de desembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3520/2016)

* * *

Decret. En ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de 
la Carta Municipal de Barcelona, i de conformitat amb el que determina els Estatuts 
socials de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Fundació Privada (IBEI),

Disposo:

Designar el Sr. David Llistar Bosch representant de l’Ajuntament de Barcelona al 
Patronat de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Fundació Privada (IBEI).

Barcelona, 5 de desembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3521/2016)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 7 dels Estatuts de 
l’Institut Municipal de Serveis Socials,

Disposo:

Designar la Sra. M. Esperança Borrull i Bori membre del Consell Rector de 
l’Institut Municipal de Serveis Socials en representació de les organitzacions 
sindicals i en substitució del Sr. Antonio Gómez Lorite.

Barcelona, 15 de desembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3536/2016)

* * *

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 Casa Àsia

Consell Rector: 

Felip Roca Blasco en substitució de Pablo Sánchez Centelles



6966 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 33 20-12-2016

Comissió Delegada:

David Llistar Bosch en substitució de Pablo Sánchez Centelles

Institut Europeu de la Mediterrània

Junta Govern:

David Llistar Bosch en substitució de Pablo Sánchez Centelles
Felip Roca Blasco en substitució de Ricard Vinyes Ribas

Comissió Delegada:

David Llistar Bosch en substitució de Pablo Sánchez Centelles

Barcelona, 15 de desembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3537/2016)

* * *

Decret. Vista la resolució de 28 de setembre del Gerent Municipal (S1/D/2016-
2857) relativa al nomenament de la Sra. Eulàlia Pardo de Atin Maresch, com a 
Tècnica d’Administració General, per a ocupar un lloc de treball de Tècnica 1 de la 
família de Serveis Jurídics a la Direcció de Serveis d’Anàlisi de la Direcció per a la 
Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos, i 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:

Deixar sense efecte el Decret de 16 d’octubre de 2012 (S1/D/2012-03511) 
relatiu al nomenament de la Sra. Eulàlia Pardo de Atin Maresch (matrícula 19370) 
com a àrbitre i presidenta substituta de la Junta Arbitral de Barcelona, amb efectes 
13 d’octubre de 2016.

Barcelona, 15 de desembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3538/2016)
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PERSONAL

Concursos de personal
Modificació concurs núm. 109/2016-C

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 13 de desembre de 2016, ha dictat la següent resolució: 

A la Gaseta Municipal de 10 de desembre de 2016 es publica la convocatòria per 
a la provisió per concurs de mèrits de tres llocs de treball de SUPORT 3 de la 
família professional General (GE) adscrit al Departament de Gestió Operativa de la 
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de la Gerència Adjunta de Medi 
Ambient i Serveis Urbans de la Gerència d’Ecologia Urbana.

La convocatòria és únicament d’un lloc de treball, per tant al títol de la 
convocatòria on diu “Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits 
de tres llocs de treball de SUPORT 3 ...” ha de dir “Convocatòria per a la provisió 
definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 3 ...”.

De la mateixa manera, al segon paràgraf on diu “Es convoca la provisió per 
concurs de mèrits de tres llocs de treball de SUPORT 3 ...” ha de dir “Es convoca la 
provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 3 ...”.

L’esmentada correcció s’ha d’entendre feta a tots els efectes. 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE SET 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE SET LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)

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

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

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

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

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

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs.
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MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

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

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

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

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

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

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

convocat: 1 punt.
– 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.
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Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini.

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

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

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

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

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

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. 112/2016-C. Un lloc de treball de SUPORT 2 de la família 

professional general (GE) adscrit al Servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil del 
Departament de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Generals de la 
Gerència de Recursos. (Nivell 20)

Concurs núm. 113/2016. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família 
professional de Gestió i Administració(GA) adscrit al Departament de Recursos 
Interns de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de Gràcia.
(Nivell 24)

Concurs núm. 114/2016-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la 
Direcció de Comunicació de la Gerència de Recursos. (Nivell 26)

Concurs núm. 115/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família 
professional de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament de 
Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de la Direcció de Serveis d'Arquitectura 
Urbana i Patrimoni de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia 
Urbana. (Nivell 22)

Concurs núm. 116/2016-C. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família 
professional General (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Les 
Corts. (Nivell 18)

Concurs núm. 117/2016-C. Un lloc de treball de SUPORT 2 de la família 
professional General (GE) adscrit al Gabinet Tècnic de Projectes de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització. (Nivell 20)

Concurs núm. 118/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 1 de la família 
professional de Gestió i Administració (GA) adscrit a la Direcció de Serveis 
Generals de la Gerència de Recursos. (Nivell 26)
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SUPORT 2 de la família professional General (GE) adscrit al Servei de 
Correu, Consergeria i Parc Mòbil del Departament de Recursos Humans de 
la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos.
Concurs núm. 112/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de SUPORT 2 de la família professional General (GE) adscrit al Servei de 
Correu, Consergeria i Parc Mòbil del Departament de Recursos Humans de la 
Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 2 de 
la família professional General (GE) adscrit al Servei de Correu, Consergeria i Parc 
Mòbil del Departament de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Generals de 
la Gerència de Recursos.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Suport 2 (90.20.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1
Destinació: Nivell 20
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 20 (444,10 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 840,18 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 2 de la família GE) 
3.1.1. Missió
Realitzar la gestió integral o supervisió d’un o més processos administratius, en 

les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, d’acord amb la normativa establerta i amb la supervisió d’un superior.

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.
Participar en la programació, planificació i control del procés o processos 
sota la seva responsabilitat, proposant alternatives.
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.
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2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió periòdica 
d’un superior sobre els resultats dels processos per tal de validar l’alineament de la 
seva tasca.

3. El lloc requereix d’autonomia per prioritzar processos i tasques dins de les 
directrius establertes.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats i diversificats, 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 de coneixements específics i experiència sobre 
els processos tècnics i administratius diversos en l’àmbit de la seva responsabilitat.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Servei de Correu, 
Consergeria i Parc Mòbil)

3.2.1. Missió 
Planificació i coordinació de la gestió dels serveis de carteria, missatgeria, 

consergeria i parc mòbil, adscrits a la Gerència.
3.2.2. Funcions

Planificar i gestionar els serveis de carteria, missatgeria, consergeria i parc 
mòbil, adscrits a la Gerència.
Controlar i fer el seguiment dels serveis externalitzats del servei, així com 
portar la relació amb empreses i proveïdors dels serveis i subministraments.
Analitzar les necessitats, elaborar els informes de gestió i plecs tècnics de 
contractes gestionats pel servei.
Elaborar i fer els seguiment dels indicadors, aportant estudis i informes per 
optimitzar els recursos del servei.
Fer el seguiment de les actuacions mediambientals, principalment pel que 
fa a la implantació de vehicles poc contaminants, aplicant les mateixes tant 
en la contractació de serveis i subministres, com en els serveis realitzats 
amb recursos propis.
Impulsar la relació amb empreses relacionades amb les tasques assignades 
als serveis de suport.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C, subgrup C1 (de la categoria 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. 

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
Les persones candidates hauran 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.
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– Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.

– Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

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

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

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

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

– Coneixement de l’estructura executiva de l’Ajuntament, de l’organigrama 
municipal i de la ubicació dels centres de treball i edificis municipals fins a 
2 punts

– Organització i coordinació del treball, i realització de tasques que 
impliquin el tracte continuat amb personal extern o intern per a donar 
resposta a les seves sol·licituds fins a 2 punts

– Gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics de suport per al 
desenvolupament de les funcions del lloc, elaborant anàlisi de dades i 
indicadors de gestió fins a 2 punts

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

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de 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 Suport 2 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència.

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

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

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

de 9 punts.
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6. Junta de valoració
President:
– Sr. Agustí Abelaira Dapena, director de Serveis Generals, o persona en qui 

delegui. 
Vocals:
– Sr. Jose Antonio Redondo Laporta, cap del Servei de Correu, Consergeria i 

Parc Mòbil, o persona en qui delegui.
– Sr. Agustí Mulero Garcia, cap de Secció del Parc Mòbil, o persona en qui 

delegui. 
– Sra. Francesca Otàlora Sala, cap del Departament de Recursos Humans de

la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, o persona en 
qui delegui.

Secretari/a: 
– Sra. Laura Torres Muñoz, tècnica del Departament de Selecció i Promoció 

de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització, o 
persona en qui delegui.

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

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

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

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

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

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

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

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
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La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

TÈCNIC/A 2 de la família professional de Gestió i Administració (GA) 
adscrit al Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis 
Generals de la Gerència del Districte de Gràcia.
Concurs núm. 113/2016

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de TÈCNIC/A 2 de la família professional de Gestió i Administració (GA) 
adscrit al Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals de 
la Gerència del Districte de Gràcia.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 2 de 
la família professional de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament de
Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de 
Gràcia.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Tècnic/a 2 (80.20.GA.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 - A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent
Complement específic: 1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent
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3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família de GA)
3.1.1. Missió
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les 

matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
– Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament 

de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

– Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució. 

– Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 
serveis.

– Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres 
tècnics, i elaborar els de major complexitat. 

– Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten 
els seus serveis. 

– Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis.

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la 
seva família professional. 

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat,
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus 

serveis i rebre supervisió sobre els resultats. 
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 

interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.

7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de 
l’òrgan on presta els seus serveis.

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

3.2.1. Funcions
Responsable de la gestió pressupostària: Elaboració i seguiment del 
pressupost i comptabilització de despeses i ingressos.
Responsable en matèria de control de gestió en l’àmbit de districte: 
Elaboració d’informes i recull d’indicadors de seguiment de l’activitat i 
resultats del districte.
Impuls, gestió, control i seguiment econòmic de la contractació, convenis 
signats i subvencions atorgades.
Gestió i tramitació de compres de materials propis del districte.
Coordinació de les actuacions en matèria de recursos humans en el 
Districte.
Coordinació de les actuacions en matèria de sistemes d’informació.
Gestió de l’equipament i dels recursos de l’arxiu municipal de districte 
d’acord amb les normes i instruccions aprovades i els criteris establerts per 
l’àmbit sectorial de referència.
Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 
Districte en l’àmbit de les seves competències.
Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit
d’actuació, i en concret dels contractes de suport i dels serveis comuns del 
Districte.
Gestió, coordinació i supervisió dels recursos humans i materials assignats.
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Responsabilitat orgànica del personal designat per a la prevenció de riscos 
laborals, efectuant el control i seguiment de les actuacions preventives 
bàsiques del districte.
Interlocutor amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a dur a 
terme les mesures de prevenció.
Coordinació de les actuacions en matèria de Plans d’emergència en l’àmbit 
dels edificis municipals de Districte.
Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència.
Totes aquelles que altres que li siguin atribuïdes per la Direcció en el 
compliment de les seves funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de TS Estadística, TS 
Gestió, TS Informació, TS Economia, TS Sociologia, TS Organització, TS 
Psicologia, Tècnic/a d’Administració General o subgrup A2 de la categoria de 
Gestió d’Administració General.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

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

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
Les persones candidates hauran 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 (certificat 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.
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5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

– Experiència en la preparació i elaboració anual de la proposta de 
pressupostos i preus públics del Districte, així com del seu seguiment fins 
a 2 punts

– Experiència en el control de les previsions de despesa corrent i d’inversió 
fins a 1punt

– Experiència en la gestió de les peticions d’inversions i en el seguiment de 
l’execució econòmica de les inversions fins a 1 punt

– Experiència en el tema de Riscos Laborals: visites a centres per avaluació 
de riscos, seguiment i planificació de les mesures preventives per 
subsanar els factors de risc detectats (GESPRE) fins a 1 punt.

– Experiència en l’elaboració d’informes de caire econòmic per a la 
preparació de contractes de gestió en les diferents modalitats 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 i les 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A de la família professional de Serveis de 
Gestió i Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

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

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
– Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

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

de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:
– Sr. Pere Camps i Harder, gerent del districte de Gràcia, o persona en qui 

delegui.
Vocals:
– Sra. Lluïsa Pedrosa i Berlanga, directora de Serveis Generals del Districte de 

Gràcia, o persona en qui delegui.
– Sr. Josep Ribas i Garriga, cap del Departament de Recursos Interns, o 

persona en qui delegui.
– Sra. Esther López Pérez, gestora de Projectes del Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització qui també farà les funcions de secretària del procés, o persona 
en qui delegui.
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Representant de la Junta de Personal o del Comitè 

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

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

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

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

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del 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.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
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davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Serveis de Comunicació Digital de la Direcció de Comunicació de la 
Gerència de Recursos.
Concurs núm. 114/2016-C.

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la 
Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Direcció de Comunicació de la 
Gerència de Recursos.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de GESTOR/A 
DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de 
Comunicació Digital de la Direcció de Comunicació de la Gerència de Recursos. 

1. Classificació dels llocs convocats
Denominació: Gestor/a de Projecte 1 (70.10.GE.10 segons catàleg 

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

2. Esquema retributiu
Destinació: 26 (705,19 € mensuals)
Complement específic: 1.289,28 € mensuals segons catàleg vigent

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

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

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

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

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
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Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
elevat i/o amb un impacte dins de l’organització per la influència tècnica de la 
funció o per la criticitat del servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component estratègic, adaptant i traduint polítiques i estratègies a projectes 
operatius que requereixen noves solucions o noves alternatives d’actuació.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió propera i 
disposen de llibertat d’actuació.

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

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

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

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis de Comunicació Digital)

3.2.1. Missió
Direcció tècnica de la comunicació digital municipal, tant en contingut com en 

els seus suports i infraestructures digitals.
3.2.2. Funcions 

Definir i coordinar l’estratègia i la gestió municipal dels diferents suports i 
infraestructures de comunicació digital: web, aplicatius, xarxes socials i 
nous canals; tant pel que fa als objectius i destinataris com en el seu 
contingut.
Planificar, dirigir, impulsar i supervisar els programes i actuacions de 
comunicació digital, tot i assegurant la seva coordinació amb els diferents 
òrgans i operadors municipals, i externs.
Dissenyar i coordinar la definició i seguiment d’estàndards i directrius de 
producció, d’ús i de contingut dels diferents suports i infraestructures 
digitals, especialment en l’àmbit de les xarxes socials.
Definir i coordinar el disseny i la producció de continguts digitals en els 
diferents suports i infraestructures, garantint la seva operativitat i bon 
funcionament.
Assessorar a l’organització municipal en les estratègies de presència i 
actuació en els canals digitals.
Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències.
Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquesta, en les 
matèries pròpies de les seves competències.

4.Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
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regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

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

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
– Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.

– Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.

– Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

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

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

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

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
– Experiència en elaboració de notícies multimèdia fins a 2 punts.
– Experiència en gestió d’equips de comunicació fins a 2 punts.
– Experiència en la redacció d’un mitjà fins a 2 punts.
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 
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La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament.

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

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
– Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

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

de 9 punts.

6. Junta de valoració
Presidenta: 
– Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, gerent de Recursos, o persona en qui 

delegui.
Vocals: 
– Sra. Anna Giralt Brunet, directora Executiva de Comunicació de la Gerència 

de Recursos, o persona en qui delegui.
– Sra. Cristina Ribas Barberan, directora de Serveis de Comunicació Digital de 

la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui
– Sra. Francesca Otàlora Sala, cap del Departament de Recursos Humans de 

la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui.
– Sra. Esther López Pérez, gestora de Projectes del Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització qui també farà les funcions de secretària del procés, o persona 
en qui delegui

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

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

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

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

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

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
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9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

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

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

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) 
adscrit al Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de la 
Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni de la Gerència 
Adjunta d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia Urbana.
Concurs núm. 115/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis Urbanístics i d’Obra 
(OP) adscrit al Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de la 
Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni de la Gerència Adjunta 
d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia Urbana.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 3 de 
la família professional de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament 
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de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de la Direcció de Serveis d'Arquitectura 
Urbana i Patrimoni de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia 
Urbana.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Tècnic/a 3 (80.30.OP.30 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A2
Destinació: Nivell 22
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 22 (514,94 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 850,42 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 3 de la família de OP)
3.1.1. Missió
Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva família 

professional, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis.

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

Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les 
matèries que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin 
competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la 
normativa o els procediments establerts.
Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal 
determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de 
les competències de l’òrgan on presten els seus serveis.
Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i 
recursos de l’òrgan on presten servei.
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis.

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
realitzant tasques complexes de caràcter tècnic, integrades dins de processos 
definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu 
àmbit funcional o família professional.

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat.
5. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps i rebre supervisió 

sobre els resultats. 
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 

interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic)

3.2.1. Missió
Recerca, protecció, intervenció, seguiment i suport de totes aquelles decisions 

urbanístiques, arquitectòniques i administratives que afectin al Patrimoni 
Arquitectònic Històric i Artístic de la ciutat.
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3.2.2. Funcions
Actuar com a referent tècnic respecte dels Sectors, Districtes, 
Departaments, Institucions Municipals i ciutadans en general en temes de 
patrimoni arquitectònic històric i artístic.
Mantenir i actualitzar el contingut dels Plans Especials de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Catàleg (Catàleg de la ciutat de Barcelona).
Informar i donar suport tècnic sobre els elements catalogats de la ciutat 
sobre els que es realitza una actuació. 
Fer el seguiment, el control i la inspecció dels projectes informats 
determinant els criteris tècnics d’execució, l’ús dels materials i les tècniques 
més adequades per a cada intervenció.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de les seves funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A2 de les categories de l’Ajuntament de 
Barcelona de Tècnic/a Mitjà en Arquitectura; Tècnic/a Mitjà en Enginyeria.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

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

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
– Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.

– Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.

– Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat 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.
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4. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

– Experiència en direcció d’obres de rehabilitació, restauració i intervenció 
en el patrimoni arquitectònic fins a 3 punts

– Experiència en programes d’execució de pressupostos, especialment el 
programa ITEC fins a 2 punts

– Experiència en procediments administratius de seguiment i aprovació de 
certificacions, preparació de plecs tècnics d’obres i serveis de 
manteniment per a contractes d’obres i serveis de manteniment d’edificis 
patrimonials ins a 1 punt

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

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis 
de Gestió i Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

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

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
– Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

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

de 9 punts.

6. Junta de valoració
Presidenta:
– Sra. Aurora López Corduente, gerent adjunta d’Urbanisme de la Gerència 

d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.
Vocals:
– Sra. Maria Luisa Aguado Martínez, cap del Departament de Patrimoni 

Arquitectònic, Històric i Artístic de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la 
Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.

– Sra. Anna Ribas Seix, arquitecta de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la 
Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.

– Sr. Josep M. Ballestero Rosell, tècnic de la Direcció de Recursos i Control de 
Gestió de la Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.

Secretària: 
– Sra. Laura Izquierdo Sánchez, tècnica del Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, o persona en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’empresa.
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7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

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

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

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

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
El personal funcionari que hagi obtingut nova destinació cessarà en el lloc de 

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

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

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.
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Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai 
Públic de la Gerència del Districte de Les Corts.
Concurs núm. 116/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de SUPORT 2 de la família professional General (GE) adscrit al Gabinet 
Tècnic de Projectes de la Gerència de Recursos Humans i Organització.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció 
de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de 
Les Corts.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1, C2
Destinació: Nivell 18
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 18 (398,74 € mensuals segons catàleg vigent)
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 són les següents:

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. 
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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 (Departament de 
Llicències i Inspecció)

3.2.1. Funcions 
Tramitació i resolució de llicències mediambientals, llicències d’activitat, 
llicències d’ocupació d’espai públic i inspecció de les mateixes.
Tramitació i resolució de llicències d’obra i habitatge i inspecció de les 
mateixes.
Tramitació d’expedients de disciplina urbanística i sancionadors vinculats a 
les llicències i a la inspecció.
Elaboració del dictamen tècnic d’expedients de declaracions de ruïna.
Atenció especialitzada al ciutadà en matèria de llicències i inspecció.
Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 
Districte en l’àmbit de les seves competències.
Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 
d’actuació.
Direcció dels recursos humans i materials assignats.
Integració de la prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit del seu 
departament, vetllant per al compliment de la normativa i procediments 
establerts en aquesta matèria.
Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència.
Exercici de les competències que li siguin delegades.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compliment de 
les seves funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa de l’Ajuntament 
de Barcelona) i C2 (categoria Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de 
Barcelona).
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla 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 en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria 
pròpia del règim funcionarial en el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
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El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
– Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.

– Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.

– Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

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

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

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

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

– Experiència en la tramitació, seguiment i resolució d’expedients 
administratius en les matèries relacionades amb el lloc de treball fins a 3 
punts

– Experiència en tasques relacionades amb la funció d’inspecció fins a 1 
punt

– Experiència en atenció a clients interns i externs fins a 2 punts
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de 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 Suport 3 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència.
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L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

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

de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:
– Sr. Albert Bassas Parcerisas, director de Llicències i Espai Públic del 

Districte de Les Corts, o persona en qui delegui.
Vocals:
– Sra. Cristina Suñé Ruiz, directora de Serveis Generals del Districte de Les 

Corts, o persona en qui delegui.
– Sra. Berta Casajuana Riera, cap de Departament de Llicències i Inspecció 

del Districte de Les Corts, o persona en qui delegui.
– Sra. Joana Soler Moya, cap de Departament de Recursos Interns del 

Districte de Les Corts, o persona en qui delegui. 
Secretària:
– Sra. Mariola Gabàs Nova, tècnica del Departament de Selecció i Promoció 

de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa

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

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

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

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

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del 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.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

SUPORT 2 de la família professional General (GE) adscrit al Gabinet Tècnic 
de Projectes de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
Concurs núm. 117/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de SUPORT 2 de la família professional General (GE) adscrit al Gabinet 
Tècnic de Projectes de la Gerència de Recursos Humans i Organització.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 2 de 
la família professional General (GE) adscrit al Gabinet Tècnic de Projectes de la 
Gerència de Recursos Humans i Organització.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Suport 2 (90.20.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1
Destinació: Nivell 20
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
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2. Esquema retributiu
Destinació: 20 (444,10 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 840,18 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 2 de la família GE) 
3.1.1. Missió
Realitzar la gestió integral o supervisió d’un o més processos administratius, en 

les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, d’acord amb la normativa establerta i amb la supervisió d’un superior.

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.
Participar en la programació, planificació i control del procés o processos 
sota la seva responsabilitat, proposant alternatives.
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 periòdica 
d’un superior sobre els resultats dels processos per tal de validar l’alineament de la 
seva tasca.

3. El lloc requereix d’autonomia per prioritzar processos i tasques dins de les 
directrius establertes.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats i diversificats, 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 de coneixements específics i experiència sobre 
els processos tècnics i administratius diversos en l’àmbit de la seva responsabilitat.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Gabinet Tècnic de 
Projectes )

3.2.1. Missió 
Suport a la Gerència en el seguiment dels projectes estratègics i en l’elaboració 

d’informació de gestió i prospectiva.
3.2.2. Funcions

Realitzar el seguiment de l’execució dels projectes estratègics de la 
Gerència.
Preparar estudis de prospectiva i comparació amb les millors pràctiques en 
matèria de recursos humans.
Planificar i gestionar els actuals sistemes d'informació de la Gerència.
Elaborar informes, memòries i indicadors de la Gerència.
Elaborar projectes de millora.
Obtenir i elaborar informació sobre els recursos humans per a l’organització 
municipal.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de llurs funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C, subgrup C1 (de la categoria Administrativa de 
l’Ajuntament de Barcelona). 
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Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

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

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
Les persones candidates hauran d’acreditar documentalment el requisit 
d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic 
C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
– Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.

– Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.

– Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

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

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

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

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

– Experiència en tasques de tramitació, seguiment i resolució de processos 
administratius i tècnics administratius en les matèries relacionades amb 
les funcions del lloc de treball fins a 2 punts.

– Experiència en gestió i explotació ofimàtic d’aplicacions i programes 
informàtics de suport per al desenvolupament de les funcions del lloc de 
treball fins a 2 punts.

– Experiència en coordinació a nivell intern amb l’estructura municipal 
(direccions, departaments) fins a 2 punts
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2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de 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 Suport 3 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència.

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

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

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

de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:
– Sr. Ferran Daroca Esquirol, gerent de la Gerència de Recursos Humans i 

Organització, o persona en qui delegui. 
Vocals:
– Sr. Josep Maria Sans Rodríguez, director de la Direcció de Serveis Jurídics i 

Promoció de Recursos Humans, o persona en qui delegui 
– Sr. Rafael Luis Pardo, cap del Gabinet Tècnic de Projectes, o persona en qui 

delegui.
– Sra. Francesca Otàlora Sala, cap del Departament de Personal de la 

Gerència de Recursos, o persona en qui delegui.
Secretari: 
– Sra. Laura Torres Muñoz, tècnica del Departament de Selecció i Promoció 

de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització, o 
persona en qui delegui.

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

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

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

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 
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8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del 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.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

TÈCNIC/A 1 de la família professional de Gestió i Administració (GA) 
adscrit a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos. 
Concurs núm. 118/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional de Gestió i Administració (GA) 
adscrit a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.
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Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 1 de 
la família professional de Gestió i Administració (GA) adscrit a la Direcció de 
Serveis Generals de la Gerència de Recursos. 

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Tècnic/a 1 (80.10.GA.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1
Destinació: Nivell 26
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 26 (705,19 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.289,28 € mensuals segons catàleg vigent

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

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

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

Assessorar a la Corporació Municipal en les qüestions que siguin objecte de 
la seva família professional o en el marc d’una especialització concreta. 
Representar tècnicament en la seva especialitat a la Corporació Municipal.
Establir línies de treball, criteris i marcs de referència en l’àmbit per la 
transformació i millor dels serveis, processos i recursos objecte de l’òrgan 
on presten els seus serveis i de la seva família professional.
Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució 
de gran complexitat o impacte per a la Corporació Municipal. Assessorar a 
altres tècnics en la seva especialitat professional.
Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva família professional sobre les 
matèries competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis.

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb cert component 
estratègic, adaptant i traduint polítiques del seu àmbit funcional o de la seva 
família professional a processos tècnics i establint criteris d’actuació o de referència 
en el seu marc d’especialització.

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

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

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

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

7. No tenen ascendència jeràrquica sobre altres persones però sí una gran 
influència tècnica, podent supervisar tasques realitzades per altres tècnics.
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3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis Generals) 

3.2.1. Missió
Direcció de les estratègies corporatives transversals en temes de contractació, 

compres, subvencions, manteniment de locals i serveis de suport.
3.2.2. Funcions

Definir els paràmetres i les línies estratègiques en cadascun dels serveis 
transversals que presta la direcció a l’organització municipal.
Supervisar l'administració i gestió econòmicocomptable dels recursos 
pressupostaris i extrapressupostaris i de personal que gestiona la direcció i 
coordinar els criteris de contractació administrativa de l’organització 
municipal.
Dirigir i supervisar el correcte funcionament dels arxius municipals i de la 
biblioteca general.
Dirigir els serveis de logística i manteniment dels edificis municipals.
Dirigir els serveis d’atenció als animals.
Impulsar i dirigir plans generals en cadascun d’aquests àmbits per a la 
millora de l’eficàcia i l’eficiència.
Proposar a la Gerència l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les 
seves competències.
Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies 
de les seves competències.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de TS Estadística, TS 
Gestió, TS Informació, TS Economia, TS Sociologia, TS Organització, TS 
Psicologia o Tècnic/a d’Administració General.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

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

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
– Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.

– Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.

– Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 
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En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

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

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

– Experiència en la proposta, l’estudi i l’anàlisi d’indicadors per al control 
econòmic-comptable fins a 2 punts

– Experiència en utilització i explotació dels sistemes d’informació 
corporatius de gestió econòmic-financera (SAP-Ecofin, SAP BPC, GPO-
Cognos fins a 2 punts

– Experiència en interlocució amb altres administracions públiques, amb 
clients interns del grup Ajuntament i amb proveïdors de serveis de 
consultoria fins a 2 punts 

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

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional (GA) 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Recerca 
d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i Obertura al canvi, Rigor i 
organització, Comunicació i influència.

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

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
– Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

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

de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:
– Sr. Joan A. Llinares Gómez, gerent de Recursos, o persona en qui delegui. 
Vocals:
– Sr. Agustí Abelaira Dapena, director de la Direcció de Serveis Generals de la 

Gerència de Recursos, o persona en qui delegui.
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– Sra. Cruz M. Pérez Garcia, directora de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, o 
persona en qui delegui.

– Sra. Elisa Garcia Yuste, gestora de Projectes de Direcció de Serveis de 
Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de 
Recursos, o persona en qui delegui.

– Sra. Francesca Otàlora Sala, cap del Departament de Recursos Humans de 
la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, o persona en 
qui delegui.

– Secretària: 
– Sra. Mariola Gabàs Nova, Tècnica del Departament de Selecció i Promoció 

de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització, o 
persona en qui delegui.

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

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

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

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

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

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

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

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

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
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d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE
SERVEIS SOCIALS
(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.
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– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 
0,75 punts.

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

– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 
convocat: 0,25 punts.

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 
fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt.
– 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.
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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 currículum vitae.

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

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

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 Tècnic 2 de la família professional de 

Serveis Socials adscrit al departament de Serveis Socials Bàsics de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials. (Nivell 24)

TÈCNIC 2 de la família professional de Serveis Socials, adscrit al 
departament de Serveis Socials Bàsics de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials 

Concurs núm. 4/2016

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de Tècnic 2 de la família professional de Serveis Socials (SS) (80.20.SS.10)
adscrit al departament de Serveis Socials Bàsics de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials (IMSSB)

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic 2 de 
la família professional Serveis Socials (SS) adscrit al departament de Serveis 
Socials Bàsics de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSSB)

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Tècnic 2 (80.20.SS.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
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2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75) € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic 2 de la família SS) 
3.1.1 Missió
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les 

matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes.

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

Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament 
de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis 
Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució 
Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 
serveis 
Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres 
tècnics, i elaborar els de major complexitat 
Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten 
els seus serveis 
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis 

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la 
seva família professional.

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat,
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus 

serveis i rebre supervisió sobre els resultats.
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 

interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.

7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de 
l’òrgan on presta els seus serveis

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Serveis Socials Bàsics)

3.2.1. Missió:
Direcció i gestió del sistema de gestió en l’ àmbit ciutat del funcionament dels 

serveis socials bàsic en termes d’ equitat, eficiència i qualitat.
3.2.2. Funcions
• Controlar la gestió dels diferents serveis del seu àmbit d’actuació 

(activitat, cost, resultats, acompliment d’objectius i clàusules contractuals 
quan són prestats per empreses alienes).

• Analitzar els requeriments funcionals dels serveis a prestar i elaborar les 
prescripcions tècniques dels plecs de contractació de serveis.

• Dissenyar els serveis, proposant models tècnics, tecnològics i de 
finançament que millorin la qualitat, eficàcia i eficiència.

• Implantar i fer el seguiment dels protocols de prestació de serveis i dels 
indicadors de gestió i dels requeriments d’informació i automatització 
d’informació.

• Analitzar i proposar els índex de distribució de recursos dels 10 districtes 
de ciutat per tal de garantir l’equitat en la prestació dels serveis amb 
independència del districte de residència.

• Analitzar i avaluar l’oferta i la demanda de serveis.
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4. Requisits de participació
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 (Categoria TS Psicologia o TS Pedagogia) o 

bé pertànyer al grup A, subgrup A2 (Categories TM Treball Social o TM 
Educació Social).

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS).

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

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud:
– Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.

– Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.

– Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

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

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

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

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
– Experiència en elaboració i coordinació de projectes i procediments en 

l’àmbit dels Serveis socials, fins a 2 punts.
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– Experiència en coordinació amb altres dependències o àrees municipals, fins 
a 2 punts

– Experiència en tasques d’assessorament tècnic en matèria de Serveis 
socials, fins a 2 punt.

– Experiència en l’àmbit de l’atenció social directa a persones i famílies, fins a 
1 punt.

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

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de 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 Tècnic 2 de la família professional Serveis Socials 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Recerca 
d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura al canvi, Rigor i 
organització i Comunicació i influència.

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

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

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

de 9 punts.

6.Junta de valoració
Presidenta:
– Sra. Anna de Palau , directora de Serveis Socials Bàsics Territorials de 

l’IMSSB, o persona en qui delegui.
Vocals:
– Sra. Montserrat Jordà, cap de departament 1 de la família professional 

general Departament de Recursos Humans de l’IMSSB o persona en qui 
delegui.

– Sr. Patrici Hernández, cap de departament 1 de la família professional 
general Departament de Serveis Socials Bàsics de l’IMSSB o persona en qui 
delegui.

– Sra. Maite del Moral, gestió de projectes 2 del Departament de Recursos 
Humans de l’IMSSB o persona en qui delegui i que farà de secretària del 
procés.

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

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud al Registre 

General o a qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. La instància ha d’anar adreçada a l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Barcelona (C/ València 344, 2a planta).

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

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

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
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municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
El personal funcionari de carrera o laboral fix de l’ens convocant que hagi 

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

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

En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un dels seus 
organismes autònoms o ens instrumentals diferents del convocant, 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. 

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 



7008 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 33 20-12-2016

Nomenaments
Concursos 

El Gerent Municipal, en data 7 de desembre de 2016, ha adoptat la següent 
resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 71/2016-C, el senyor Eduardo Jose CARRASCO GONZALEZ (mat. 72054), 
de la categoria TS Enginyeria i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de 
Tècnic/a 1 de la família Serveis Urbanístics i d'Obra, codi 80.10.OP.10, amb 
complement de destinació de nivell 26, i adscrit al Departament de Projectes
Urbans de la Direcció de Model Urbà (Gerència d'Ecologia Urbana)

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 16 de desembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 73/2016C, la senyora Susana ROSELL MIRABET (mat. 45575), de la 
categoria Administrativa, subgrup C1, per ocupar un lloc de treball de Suport 2, de 
la família General, codi 90.30.GE.10, amb nivell de destinació 20, a la Direcció de 
Serveis de Comptabilitat de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal (Gerència 
de Presidència i Economia).

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

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 16 de desembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 79/2016C, senyora Elena RODRIGUEZ LOZANO (mat. 26081), de la 
categoria Administrativa, subgrup C1, per ocupar un lloc de treball de Suport 3, de 
la família General, codi 90.30.GE.10 amb nivell de destinació 18, al Departament 
de Coordinació de Processos de Mobilitat de la Direcció de Serveis de Mobilitat 
(Gerència d'Ecologia Urbana)

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, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 13 de desembre de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Declarar desert el concurs 84/2016-C convocat per a cobrir un lloc de treball de 
TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Consell 
Tributari de la Gerència de Presidència i Economia, atès que l’únic candidat ha 
presentat la seva renúncia.
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El gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 16 de desembre de 2016 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 10/2016, el Sr. Esteve BARANDICA PAIRET (Mat. 19.969), per a ocupar el 
lloc de treball de Gestor de Projecte 2 de la família professional general (GE) 
(70.20.GE.10) adscrit a l’Arxiu Històric de la Direcció de Memòria i Història de 
l’Institut de Cultura de Barcelona, amb complement de destinació nivell 24 i 
complement específic corresponent a aquest lloc de treball, segons catàleg vigent.

Altres processos llocs directius

El Gerent Municipal, en data 16 de desembre de 2016, ha adoptat la següent 
resolució:

Nomenar la senyora Maria Teresa PERIS COLOM per a ocupar el lloc de treball 
de Director/a 2 de la família General, codi 20.20.GE.30 amb nivell de destinació 28 
de la Direcció de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia 
Urbana, per haver superat el procés de cobertura del lloc esmentat, mitjançant 
designació, d’acord amb la convocatòria publicada en el Diari Oficial de Generalitat 
de Catalunya de 29 de setembre de 2016. Mentre no es desenvolupi l’article 13 de 
l’EBEP, pel que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que per al 
personal eventual de confiança.
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ANUNCIS

Altres anuncis
Districte d’Horta-Guinardó

Expedient número 7BD 2016/116

El gerent del Districte d’Horta-Guinardó, en data 12-12-2016, adoptà la següent 
resolució:

Aprovar el Projecte d’obres d’enderroc de les edificacions i neteja de solar a la 
finca Mas Ravellat, entre els carrers de Cartagena i l’Avinguda Verge de Montserrat 
de Barcelona, al Districte d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte d’Enderroc emès pel Departament de Llicencies i 
Inspecció del Districte d’Horta-Guinardó, que figura a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 63.108,00 euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; publicar aquesta resolució al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al 
Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació.

Contra aquest acte, es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en el 
termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació.

El recurs d’alçada s’haurà de resoldre i notificar en el termini de tres mesos. El 
termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats 
des del dia següent de la recepció de la notificació de l’acte exprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda un 
cop transcorregut tres mesos comptats des de l’endemà a la seva interposició 
sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu en qualsevol moment 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, 12 de desembre de 2016. El secretari general, p d. de data 11 de 
maig de 2010, la cap del Departament de Serveis Jurídics- Secretaria del Districte 
d’Horta-Guinardó, Nuria Munell Casadesús.

BIMSA

Número resolució: CG16/41 PR/57

La Comissió de Govern, en sessió del dia 01-12-2016, adoptà el següent acord:
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 al Gerent d’Ecologia Urbana 
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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. 

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 recepció de la present notificació, 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, 9 de desembre de 2016. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

***

Número resolució: CG16/41 PR/60

La Comissió de Govern, en sessió del dia 01-12-2016, 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 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 €, 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.

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 recepció de la present notificació, 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.
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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, 9 de desembre de 2016. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

* * *

Expedient número 4BD2015/125

La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-12-2016, adoptà el següent Acord:

Aprovar el Projecte Modificat de la Biblioteca Les Corts - Vidre al carrer dels 
Comtes de Bell-lloc, entre els carrers de Novell i d'Evarist Arnús al Districte de les 
Corts de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tecnicojurídic de 
la societat municipal BIMSA que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït i a l’empara d’allò que preveu l’article 235.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 42 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per un import total de 6.636.977,14 euros, 21% IVA inclòs, 
import resultant de sumar al contracte principal adjudicat (5.271.868,20 euros), 
l’import de les modificacions proposades per import d’1.300.772,52 euros 
(consistents en la modificació de les obres de fonamentació i reforç estructural de 
la nau i dels edificis A i B) i les despeses associades (64.336,42 euros) i que 
representa el 18,59% d’increment sobre l’import del Pressupost de Coneixement 
per l’Administració (PCA) del projecte aprovat definitivament (6.996.344,14 euros 
21% IVA inclòs); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), 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.

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, 16 de desembre de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

* * *



NÚM. 33 20-12-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 7013

Expedient 5BD 2015/097

La gerent del districte de Sarrià–Sant Gervasi, en data 30-11-2016, adoptà la 
següent Resolució:

Aprovar definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer 
Septimània i Berna, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi 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 
486.718,48 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; resoldre 
les al·legacions presentades, d’acord amb l’informe de Resposta de les al·legacions 
que s’inclou dins l’expedient administratiu i aquests efectes es dóna per reproduït; 
notificar-ho als interessats en aquest procediment; publicar aquesta Resolució al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; facultar al Gerent del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi per a formalitzar el Conveni de cessió d’us d’instal·lacions i servitud de pas 
sobre terrenys a favor d’Endesa de línies de Baixa Tensió i encarregar a la societat 
municipal Bimsa la gestió de l’actuació.

Contra aquest acte, es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en el 
termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació.

El recurs d’alçada s’haurà de resoldre i notificar en el termini de tres mesos. El 
termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats 
des del dia següent de la recepció de la notificació de l’acte exprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda un
cop transcorregut tres mesos comptats des de l’endemà a la seva interposició 
sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu en qualsevol moment 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, 2 de desembre de 2016. El secretari delegat del districte de Sarrià-
Sant Gervasi, Ricard González Soriano.

* * *

Expedient 5BD 2016/033

La gerent del districte de Sarrià–Sant Gervasi, en data 01-12-2016, adoptà la 
següent resolució:

Aprovar inicialment el Projecte executiu d'arranjament de la vorera Llobregat del 
carrer Amigó entre el c/ de Rector Ubach i el c/ de la Reina Victoria, al Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi 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 230.515,00 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 i sotmetre’l a informació pública, durant un termini 
de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

L'expedient restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils al 
Departament de Serveis Generals del Districte de Sarrià – Sant Gervasi (Anglí 31 
1ª planta) de dilluns a divendres en horari d'atenció al públic de 10h a 14h. Dins el 
termini esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent de la 
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publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), els interessats 
podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Barcelona, 5 de desembre de 2016. El secretari delegat del districte de Sarrià-
Sant Gervasi, Ricard González Soriano. 
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