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COMISSIÓ DE GOVERN
Actes
Acta de la sessió del 22 de desembre de 2016, aprovada el 29 de
desembre de 2016
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el
dia 22 de desembre de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi
concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Jaume Collboni
Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, i els Ims. Srs. Regidors i les
Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Mercedes Vidal
Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, Daniel
Mòdol i Deltell i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi
Cases i Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència el Im. Sr. Tinent d'Alcaldia Gerardo Pisarello Prados, la
Ima. Sra. Tinent d'Alcaldia Janet Sanz Cid i la Ima. Sra. Regidora Laura Pérez
Castaño.
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 quinze de desembre
de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió;
i s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, es
comuniquen les resolucions següents:
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, de 24
de novembre de 2016, que adjudica mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Microsistemes, SA, el
subministrament d’equipaments informàtics per llocs de treball i servei de
desplegament i instal3lació (Lot 3), per un import total d'1.892.823,00 euros (IVA
inclòs) i un termini d’execució fins al 31 d’octubre de 2017.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
2. Per Resolució, de 3 d’agost de 2016, i en virtut de les seves competències, la
Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa de 96.000,00
euros pel termini 2016 a favor de la Fundació Privada Ared per a coordinar l’acció
d’ambdues institucions en el camp de la inserció sociolaboral.
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3. Per Resolució, de 12 de maig de 2016, i en virtut de les seves competències,
la Presidenta de l’IMSS ha aprovat la continuïtat el conveni i autoritzat la despesa
de 300.000,00 euros pel termini 2016 a favor de la Fundació Privada BCN
Formació Professional per a la realització d’accions de formació dels Programes de
Formació i Inserció (PFI).
4. Per Resolució, de 15 de març de 2016, i en virtut de les seves competències,
la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa de
2.880.000,00 euros pel termini 2016 a favor d’Entitats Catalanes d’Acció Social, de
la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya i de Creu Roja per tal d’establir un
mercat laboral de treball reservat a persones procedents de col·lectius vulnerables.
5. Per Resolució, de 15 de juliol de 2016, i en virtut de les seves competències,
la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa de 34.880,00
euros pel termini 2016 a favor de la Plataforma d’Entitats Roquetes per al
desenvolupament del “Projecte tastets d’oficis”.
6. Per Resolució, de 12 de juliol de 2016, i en virtut de les seves competències,
la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa de 500.000,00
euros pel termini 2016 a favor de l’Associació per la Vida Independent per a
impulsar el programa d’adaptació funcional de la llar per a persones grans amb
dependència i/o discapacitats.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Sant Martí - Districte de l'Eixample Districte de Ciutat Vella
7. El Conseller Delegat de BIMSA, el 18 d’octubre de 2016, ha resolt adjudicar a
Servicios e Instal·lacions Aldago,SL la contractació de les Obres relatives al
projecte 1 d’arranjament i millora de 21 àrees de jocs infantils situades en els
districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc, Eixample i Ciutat Vella, i projecte 2
d’arranjaments i millora de 20 àrees de jocs infantils situades en els districtes de
Nou Barris i Sant Andreu- lot 4 (2b), per un import de 275.796,30 euros, IVA
exclòs, que incloent IVA ascendeix a l’import de 333.713,523 euros.
Districte de Ciutat Vella
8. El Conseller Delegat de BIMSA, el 4 d’octubre de 2016, ha resolt adjudicar a
Divisa Barcelona, SA el contracte de les obres de reforma de la planta soterrani,
planta baixa i part de la planta primera de l’edifici situat a l’avinguda de les
Drassanes 13-15, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, per un import de
592.260,65 euros que incloent l’IVA ascendeix a 716.635,3865 euros.
Districte de Sants-Montjuïc
9. El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 d’octubre de 2016, ha resolt adjudicar a
Copisa Constructora Pirenaica, SA el contracte de les obres relatives al Projecte de
reurbanització de la plaça Mig de Can Clos, al barri de la Marina del Port al Districte
de Sants-Montjuic a Barcelona per un import d'1.024.042,20 euros, IVA exclòs que
incloent IVA ascendeix a l’import d'1.239.091,62 euros.
10. El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 d’octubre de 2016, ha resolt adjudicar
a Ferrovial Agroman, SA, el contracte de les obres relatives al projecte de
reurbanització de l’Eix conformat pels carrers de Sant Frederic, Casteras i Cáceres
(Fins a Sant Medir) el carrer Riera d’Escuder entre el carrer de Sants i el carrer
Daoiz i Velarde i el carrer dels Jocs Florals entre el carrer d’Antoni Capmany i el
carrer de Sants al Districte de Sants-Montjuic a Barcelona per un import
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d'1.355.244,57 euros,
d'1.639.845,93 euros.
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b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Aprovar la Instrucció per la qual es fixen els criteris generals a seguir en
l’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic; inscriure-la en el Registre Municipal d'Instruccions i
Circulars; i, fet això, publicar-la a la Gaseta i al web municipals, amb acompliment
de les obligacions de publicitat activa de la seva aprovació i contingut previstes a la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
2. Aprovar, de conformitat amb allò previst a l’article 35.3 de les Normes
reguladores del funcionament dels Districtes, el calendari de sessions per a l'any
2017 dels Plenaris dels Consells de Districte: mesos de març, maig, juliol, octubre i
desembre.
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 de l'Avantprojecte de les cambres de
comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i de la Cambra General de
Catalunya 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 GeneralitatAjuntament.
4. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència d’Ecologia Urbana,
assignant les dotacions de llocs de treball, adscripcions, denominacions i funcions
als òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. Publicar la present resolució
en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
5. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Recursos
Humans i Organització, assignant les denominacions i funcions als òrgans afectats,
tal i com es detalla als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta
Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
6. Aprovació del conveni específic de cooperació educativa entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Universitat Empresa de la Universitat de València per a
l’acolliment d’una estudiant en pràctiques (Silvia Martínez Rocher, matriculada a la
Facultat de Dret de la Universitat de València) a la Direcció de Serveis Jurídics de
la Gerència de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona; facultar el Primer
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació estratègica, l’Il·lm. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat conveni.
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7. Prorrogar el contracte número 14003171 que té per objecte l'auditoria
d'avaluació de la qualitat de l'espai públic a la ciutat de Barcelona, per un import
de 650.574,36 euros IVA inclòs, en virtut del que estableix l'art. 303 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat
contracte, des del dia 2 de gener al 31 de desembre de 2017, en atenció a
l'informe de 23 de novembre de 2016 de la directora de Coordinació i Projectes
Estratègics de la Gerència Municipal,
i segons compareixença signada per
l'empresa adjudicatària; AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un
import de 650.574,36 euros IVA inclòs, per a l’exercici 2017; disposar-la a favor
de Business Strengths Engineering, SL, NIF B61585410, condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
la relació comptable annexa a aquest mateix document.
8. Prorrogar el contracte núm. 14004104 (abans número d’expedient
20140458), que té per objecte la gestió del Centre per a la Igualtat i Recursos per
a Dones (CIRD), en virtut del que estableix l'art. 303 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i d’acord amb la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat
contracte, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, i modificar el contracte,
en el sentit d’ampliar la seva quantia, en virtut del que preveu la clàusula 20 del
PCAP de l’esmentat contracte i l’article 105 del text Refós de la Lleu de Contracte
del sector Públic, en atenció a les raons indicades a l'informe emès per la Cap del
Departament de Transversalitat de Gènere de 5 d’octubre, i segons compareixença
signada per l'empresa; ampliar l'autorització i disposició de despesa, amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/des indicades en aquest mateix document, condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s, per
un import global de 259.153,48 euros, IVA exempt, per tal de donar cobertura a la
pròrroga; i per un import global de 47.095,53, IVA exempt, per tal de donar
cobertura a la modificació contractual i disposar la quantitat de 306.249,01 euros,
IVA exempt, a favor de Suara-Fundació Surt UTE Cird II, NIF U66425927; requerir
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció d'aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva del contracte en
2.354,78 euros i comparegui a formalitzar la modificació del contracte a les
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de
Recursos.
9. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) relatiu a la promoció
de la identitat i la signatura electrònica; facultar l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados,
Primer Tinent d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat acord, així com la de tots
aquells documents que se’n puguin derivar. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
10. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 64.200,00 euros, amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, i
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos, a favor del Consorci Mar Parc Salut BCN, amb NIF S0800471E, per a
un encàrrec de gestió per al desenvolupament del programa d'atenció integral al
personal municipal (anys 2017/19); facultar el Sr. Ferran Daroca Esquirol, Gerent
de Recursos Humans i Organització, per a la signatura de l'esmentat encàrrec de
gestió; publicar, d'acord amb l'article 11.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, l'esmentat encàrrec de gestió al BOP i a la Gaseta
Municipal.
11. Iniciar els expedients per a la contractació derivada de l'Acord Marc de
Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/16 i
número de contracte 16002540), adjudicat en sessió del dia 16 de novembre de
2016 per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció, de conformitat amb la clàusula 16 i següents del plec de clàusules
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administratives que el regula; i adjudicar les esmentades contractacions derivades
a les següents empreses designades i segons el desglossament que s’indica a
continuació: Lot 1 (Contracte 16005229), que té per objecte els Serveis i sistemes
de comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa
no corporativa de veu) i serveis de dades, a l’empresa a Vodafone España, SAU,
amb NIF: A80907397, per un import de 4.598.994,00 euros (IVA inclòs); Lot 2
(Contracte 16006382), que té per objecte els Serveis de comunicacions de veu i
dades mòbils, a l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397, per un
import de 1.845.000,00 euros (IVA inclòs); Lot 3 (Contracte 16006383), que té
per objecte els Serveis de numeració especials, a l’empresa Vodafone España,
SAU, amb NIF: A80907397, per un import de 820.000,00 euros (IVA inclòs); Lot 4
(Contracte 16006385), que té per objecte l’Accés internet centralitzat, a l’empresa
Telefónica de España, SAU, amb NIF: A82018474, per un import de 317.750,00
euros (IVA inclòs); Lot 5 (Contracte 16006386), que té per objecte l’Accés internet
distribuït, a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: A82018474, per un
import de 533.000,00 euros (IVA inclòs); disposar la despesa, quant al pressupost
corresponent a l’Ajuntament de Barcelona, a favor dels adjudicataris esmentats,
d'acord amb les seves proposicions a l’Acord Marc, per les quantitats, i amb càrrec
a les partides i als pressupostos, que s'indiquen en els documents comptables que
s’adjunten al present document i condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos corresponents. Per a la resta del pressupost
s’incorporen a l’expedient els documents comptables aprovats pels òrgans
competents dels organismes associats al present Acord Marc; requerir els
adjudicataris per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció de la notificació de l'adjudicació, compareguin per formalitzar els
contractes a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la
Gerència de Recursos.
12. Prorrogar el contracte que té per objecte el Servei de neteja (2013-20142015) i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents
districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona; per un període que va des de
l’1 de gener fins a la formalització dels nous contractes que han de substituir els
actuals i dintre del període de vigència del present contracte; en virtut del que
estableix l'art. 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del
PCAP de l'esmentat contracte; i en atenció a les raons indicades a l'informe del Cap
del Departament de Manteniment i segons compareixença signada per les
empreses adjudicatàries en data 13 de desembre de 2016; ampliar l’autorització i
la disposició de la despesa per un import global de 4.131.640,72 euros IVA inclòs,
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en la relació comptable annexa
a aquest mateix document, i amb el següent desglossament: Lot 1: Gerència de
Recursos, Gerència de Recursos Humans i Organització i Districte de l’Eixample,
amb codi de contracte 12002641, per un import de 808.735,91 euros, adjudicat a
Clece, SA, NIF A80364243; Lot 2: Districte de Sant Martí i Districte de Sant
Andreu, amb codi de contracte 12002643, per un import de 746.652,44 euros,
adjudicat a Optima Facility Services, S.L, NIF B60124831; Lot 3: Districte de Ciutat
Vella i Districte de Sants-Montjuïc, amb codi de contracte 12002645, per un import
de 644.216,01 euros, adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243; Lot 4: Gerència de
Drets Socials i Districte de Nou Barris, amb codi de contracte 12002647, per un
import de 567.100,86 euros, adjudicat a Optima Facility Services, S.L, NIF
B60124831; Lot 5: Gerència de Mobilitat i Seguretat, amb codi de contracte
12002648, per un import de 477.628,77.euros, adjudicat a Clece, SA, NIF
A80364243; Lot 6: Districte de les Corts, Districte de Sarrià-Sant Gervasi i
Districte de Gràcia, amb codi de contracte 12002649, per un import de 465.760,19
euros, adjudicat a La Bruixa Neteges Generals i Manteniment, SL, NIF B61399408;
Lot 7: Districte d’Horta-Guinardó i Gerència d’Ecologia Urbana, amb codi de
contracte 12002650, per un import de 421.546,53 euros, adjudicat a Optima
Facility Services, S.L, NIF B60124831. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
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13. Aprovar el projecte normatiu de l’ordenança de Cementiris de l’Ajuntament
de Barcelona de conformitat amb l’establert a l’article 108 i següents del
Reglament Orgànic Municipal.
14. Aprovar el projecte normatiu de l’ordenança de Serveis Funeraris de
l’Ajuntament de Barcelona de conformitat amb l’establert a l’article 108 i següents
del Reglament Orgànic Municipal.
15. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Taula
d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb NIF G63371421, per al
projecte Enfortiment i Projecció de les entitats del Tercer Sector Social de 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 103.700,00 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 103.700,00 euros, amb càrrec a la partida
0701-48903-43351 i distribuïts en 25.600,00 euros per a l'any 2016 i 78.100,00
euros per a l'any 2017, 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 Comissionat d´Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum, per a
la signatura del conveni.
16. Aprovar de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions,
l'atorgament, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb NIF P-0800258-F, d’una subvenció de 70.000,00
euros per a la realització del projecte “Coop-Verd Cooperació per la valorització de
l’ocupació, el reciclatge i els residus”, amb un cost total d’execució de 110.000,00
euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic
justificades en els informes que consten a l’expedient. Autoritzar, disposar i
reconèixer l'obligació de la despesa per import de 70.000,00 euros, a càrrec de la
partida D/0701/48902/23291 de l’any 2016, del pressupost de la Direcció de
Justícia Global i Cooperació Internacional, de la Gerència de Presidència i
Economia, equivalent a un 63,25% de l’import total del projecte (110.000,00
euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres
mesos presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.
17. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Creu
Roja, amb NIF Q28666001G per al projecte “Centre de cooperació per a la
Mediterrània de les societats nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja”, 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 45.000,00 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 45.000,00 euros a favor de creu roja amb
càrrec a la partida 0701/48903/23291 del pressupost de l'any 2016. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos, a comptar des
de la data de la transferència rebuda, 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 present conveni.
18. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'entitat Lafede.cat, amb CIF G65179608, per a la realització del Projecte “La
Justícia Global: Un concepte en construcció col·lectiva”, que instrumenta
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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
420.800,00 euros. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 420.800,00
euros amb càrrec a la partida 0701-48903-23291 de la Direcció de Justícia Global i
Cooperació Internacional, distribuïts en 177.370 euros per a l’any 2016 i 214.430
euros per a l’any 2017 i amb càrrec a la partida 0801-48903-23252 de la Direcció
de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat, distribuïts en 14.500,00 euros per a
l’any 2016 i 14.500,00 euros per a l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit
suficient i adequat per les partides del pressupost de l'any 2017, a favor de
Lafede.cat, amb CIF G65179608. 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.
19. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 22 de desembre de 2016.
20. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sobre la
programació dels pagaments recurrents de la Tresoreria de la Generalitat de
Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, ens dependents i ens compartits amb
aquest ajuntament. Facultar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer tinent
d’alcalde de Treball, Economia i Planificació Estratègica, i el Gerent de Presidència i
Economia, Sr. Jordi Ayala Roqueta, de forma indistinta, per a la signatura del
conveni.
21. Aprovar de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions,
l'atorgament, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional a
l'Associació Clúster Créixer, amb NIF G-65741472, d’una subvenció de 30.700,00
euros per a la realització del projecte “Iniciativa Barcelona Inclusiva 2016-2017”,
amb un cost total d’execució de 62.780,00 euros, distribuïts en 10.000,00 euros
l’exercici 2016 i 20.700,00 euros l’exercici 2017. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que
consten a l’expedient. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per
import de 30.700,00 euros, equivalents a un 48,90% de l’import total del projecte
(62.780,00 euros), distribuïts en 10.000,00 euros l’exercici 2016 i 20.700,00 euros
l’exercici 2017, a càrrec de la partida corresponent del pressupost de la Gerència
de Política Econòmica i Desenvolupament Local, supeditat a l'existència de crèdit
adequat i suficient. Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a tres mesos presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.
22. Aprovar inicialment la modificació parcial de les Bases 7,10, 12.1, 12.2 i 19
de les Reguladores per a l'atorgament de subvencions a empreses en el marc del
Programa Barcelona es Compromet d'impuls a la creació d'ocupació a Barcelona,
aprovades per la Comissió de Govern en sessió de 29 d'octubre de 2014 i
modificades el 17 de desembre de 2014, 22 de juliol del 2015 i 26 de maig del
2016, segons el redactat que consta a l'expedient, restant inalterables la resta
d'articles i paràgrafs de les esmentades bases. Ordenar la publicació de les
modificacions en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament de Barcelona, així com la inserció d'una referència de l'anunci en la
Gaseta Municipal. Sotmetre-les a informació pública per un termini de 20 dies a
partir del següent al de la publicació esmentada. Aprovar definitivament les
modificacions esmentades, sempre que no s'hagin formulat al·legacions durant el
període d'informació pública que facin necessària la seva rectificació
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23. Adquirir, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a la societat
Buildingcenter, SAU, la finca situada al carrer de Botella núms. 16-16 bis
(identificat registralment com finca núm. 889 del Registre de la Propietat núm. 3
dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de
Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes
del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import
d'1.150.000,00 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat
d'1.150.000,00 euros amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret
de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal
de l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la
gestió i administració de l’esmentada finca per tal de destinar-la a habitatges de
lloguer social; formalitzar la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens
el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació
municipal; i inscriure-la en el Registre de la Propietat.
24. Adquirir, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, RMBS 3 Fondo de Titulización de
Activos (CIF núm. V-85172252), l’habitatge de la finca situada al carrer de Bou de
Sant Pere núm. 7, principal 1 (identificat registralment com finca núm. 8447 del
Registre de la Propietat núm. 1 dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig
que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament
de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de
24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de
la compravenda l’import de 45.953,50 euros; lliurar al Patronat Municipal de
l’Habitatge la quantitat de 45.953,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al
seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del
pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada
adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de
destinar-lo a lloguer social; 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.
25. Adquirir a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169), l’habitatge primer
segona de l’escala 1 de la finca de la plaça Alta de Can Clos núm. 1 (finca registral
1.690 del Registre de la Propietat núm. 17 de Barcelona), en virtut del dret de
tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei
1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a
preu de la compravenda l’import de 42.806,00 euros; lliurar al Patronat Municipal
de l’Habitatge la quantitat de 42.806,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda
al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del
pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada
adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de
destinar-lo a lloguer social; formalitzar la compravenda, prèvia cancel·lació
d’aquells gravàmens el manteniment els quals suposi una càrrega econòmica per a
la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la Propietat.
26. Adquirir, a títol de compravenda, a l’entitat Banco de Sabadell, SA (CIF A08000143), l’habitatge de la finca situada al carrer Torre de Damians núm. 17, 22, (identificat registralment com finca núm. 22581 del Registre de la Propietat
núm. 16 dels de
Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la
Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona,
en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents
de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda
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l’import de 22.662,00 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat
de 22.662,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de
31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de
l’any 2014; encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la
gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social;
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.
27. Adquirir a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera Banc de Sabadell SA (CIF A-08000143), l’habitatge primer primera de la
finca del carrer Salva núm. 73 (finca registral 14.885 del Registre de la Propietat
núm. 18 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de
Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes
del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import
de 42.176,50 euros, lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de
42.176,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31
de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any
2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i
administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 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.
28. Esmenar, d’acord amb allò previst a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
l’errada material observada a l’acord aprovat per la Comissió de Govern en sessió
de 24 de novembre de 2016, en virtut del qual es va autoritzar a la societat
Barcelona Project’s SA a constituir hipoteca en relació al dret real de superfície que
ostenta respecte de la finca de propietat municipal del carrer de Torre Melina
núms. 2-10, en el sentit que el tipus d’interès ordinari de l’euríbor a 3 mesos serà
del 3,25 i no del 0,325, com es manifestava a l’esmentat acord.
29. Adquirir, a títol de compravenda, en l’estat actual d’ocupació, a l’entitat
Banc Sabadell SA (CIF A-08000143), l’habitatge de la finca situada al carrer Gran
Vista 138 baixos (identificat registralment com finca núm. 47518 del Registre de la
Propietat núm. 11 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la
Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona,
en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents
de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda
l’import de 31.745,69 euros, lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat
de 31.745,69 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de
31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de
l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la
gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social;
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.
30. Adquirir, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, RMBS 5 Fondo de Titulización de
Activos (CIF núm. V-85447654), l’habitatge situat al carrer de Perafita núm. 4 esc
C, 5-1 (identificat registralment com finca núm. 36207 del Registre de la Propietat
núm. 13 dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat
de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els
termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents
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de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda
l’import de 37.770,00 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat
de 37.770,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de
31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de
l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la
gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social;
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.
31. Adquirir, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, RMBS 1 Fondo de Titulización de
Activos (CIF núm. V-84994144) l’habitatge de la finca situada al carrer de Travau
núm. 36, 3-4 (identificat registralment com finca núm. 36737 del Registre de la
Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la
Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona,
en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents
de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda
l’import de 33.363,50 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat
de 33.363,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de
31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de
l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la
gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social;
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.
32. Adquirir a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169), l’habitatge baixos
primera del bloc 5 de la finca del carrer Fenals núm. 4 (finca registral 9.042 del
Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que
ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de
Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24
de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges
provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la
compravenda l’import de 28.957,00 euros; lliurar al Patronat Municipal de
l’Habitatge la quantitat de 28.957,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al
seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del
pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada
adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de
destinar-lo a lloguer social; 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.
33. Adquirir a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera BBVA RMBS 3 Fondo de Titulización de Activos (CIF V85172252)
l’habitatge baixos segona de la finca ubicada a l’avinguda Rasos de Peguera núm.
71, (finca registral 13209 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en
virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en
benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària;
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 32.734,00 euros; lliurar al
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 32.734,00 euros, amb càrrec a
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014,
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el
pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit
habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; formalitzar la compravenda prèvia
cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega
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econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la
Propietat.
34. Adquirir a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169) l’habitatge quart
primera Escala D de la finca ubicada a l’avinguda Rasos de Peguera núm. 216
(finca registral 13705 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut
del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en
benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària;
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 32.734,00 euros; lliurar al
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 32.734,00 euros, amb càrrec a
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014,
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el
pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit
habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 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.
35. Adquirir, a títol de compravenda en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
BBVA, SA (CIF A48265869), l’habitatge de la finca situada a l’avinguda Rasos de
Peguera, núm. 72 4t 2a, (identificada registralment com finca núm. 2618 del
Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que
ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de
Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24
de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges
provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la
compravenda l’import de 40.917,50 euros, lliurar al Patronat Municipal de
l’Habitatge la quantitat de 40.917,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al
seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del
pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada
adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de
destinar-lo a lloguer social; 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.
36. Adquirir, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
UNNIM SGAI, SA (CIF A-65.934.101), l’habitatge de la finca situada a l’avinguda
Rasos de Peguera núm. 111, Esc. J-3 3er 2a (finca registral 20922 del Registre de
la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la
Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona,
en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents
de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda
l’import de 32.104,50 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat
de 32.104,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de
31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de
l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la
gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social;
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.
37. Adquirir, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
UNNIM SGAI, SA (CIF A-65.934.101), l’habitatge de la finca situada al carrer
Doctor Pi i Molist núm. 79 1er 3a, (identificat registralment com finca núm. 22479
del Registre de la Propietat núm. 13 dels de Barcelona), en virtut del dret de
tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de
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l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei
1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a
preu de la compravenda l’import de 47.212,50 euros, lliurar al Patronat Municipal
de l’Habitatge la quantitat de 47.212,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda
al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del
pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada
adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de
destinar-lo a lloguer social; 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.
38. Adquirir a títol de compravenda, en l’estat actual d’ocupació, a l’entitat
financera UNNIM Banc SAU (NIF A65609653) l’habitatge quart tercera de la finca
ubicada en el carrer Travau núm. 38 (finca registral 25413 del Registre de la
Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la
Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona,
en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents
de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda
l’import de 32.049,08 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat
de 32.049,08 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de
31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de
l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la
gestió i administració de l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de
lloguer social; 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.
39. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco de Sabadell, SA
(NIF A-08000143), l’habitatge planta baixa de la finca del carrer Mare de Déu de
les Neus núm. 14 (finca registral 14988 del Registre de la Propietat núm. 23 de
Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i
que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a)
de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució
hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import de 33.363,50 euros;
lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 33.363,50 euros, amb
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de
2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014,
encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i
administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; 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.
40. Adquirir a títol de compravenda, a l’entitat Lanusei Investments SL (CIF B87069993), l’habitatge quart segona de la finca de l’avinguda Rasos de Peguera
núm. 63 (finca registral 38.312 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona),
en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix
en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2
del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a
la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària;
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 46.750,00 euros; lliurar al
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 46.750,00 euros, amb càrrec a
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014,
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el
pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit
habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; formalitzar la compravenda, prèvia
cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega
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econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la
Propietat.
41. Adquirir a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera BBVA RMBS 3 Fondo Titulización Activos (CIF V-85172252), l’habitatge
baixos primera de l’escala 3 del bloc 4 de la finca del carrer Fosca núm. 3 (finca
registral 26.072 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), en virtut del
dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici
de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret
Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària;
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 26.664,38 euros; lliurar al
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 26.664,38 euros, amb càrrec a
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014,
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el
pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit
habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; formalitzar la compravenda; prèvia
cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment els quals suposi una càrrega
econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la
Propietat.
42. Adquirir, a títol de compravenda, lliure de càrregues i gravàmens, a l’Institut
Català del Sòl (CIF núm. Q-0840001B), el local identificat com entitat núm. 50
situat al carrer de Robert Robert, núms. 2-6; aprovar com a preu de la
compravenda l’import de 480.000,00 euros, més l’IVA corresponent i que
ascendeix a l’import de 100.800,00 euros, fent un total de 580.800,00 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.
43. Adquirir a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera BBVA RMBS 1 Fondo Titulización Activos (CIF V-84994144), l’habitatge
segon primera de la finca del carrer Finestrelles núm. 12 (finca registral 54.561 del
Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que
ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de
Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24
de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges
provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la
compravenda l’import de 37.122,94 euros; lliurar al Patronat Municipal de
l’Habitatge la quantitat de 37.122,94 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al
seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del
pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada
adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de
destinar-lo a lloguer social; 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.
44. Adquirir, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera Cajamar, Caja Rural SCC (CIF núm. F-04001475), la finca situada al
carrer de Turó de la Trinitat núms. 95-97 (identificat registralment com finca núm.
14658 del Registre de la Propietat núm. 2 dels de Barcelona), en virtut del dret de
tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei
1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a
preu de la compravenda l’import de 575.000,00 euros; lliurar al Patronat Municipal
de l’Habitatge la quantitat de 575.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació
reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament
7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament
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de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentada finca
per tal de destinar-la a lloguer social; 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.
45. Adquirir a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (CIF A-48265169), l’habitatge quart
segona de la finca del carrer Tarba núm. 10 (finca registral 5.300 del Registre de la
Propietat núm. 20 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la
Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona,
en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents
de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda
l’import de 38.399,50 euros; lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat
de 38.399,50 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de
31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de
l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la
gestió i administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social;
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.
46. Adquirir, a títol de compravenda en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
UNNIM SGAI SA, (CIF A65934101), l’habitatge de la finca situada al carrer Alfons
el Magnànim núm. 12 4t 3a, (identificada registralment com finca núm. 7926 del
Registre de la Propietat núm. 20 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que
ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de
Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24
de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges
provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a preu de la
compravenda l’import de 31.475,00 euros, lliurar al Patronat Municipal de
l’Habitatge la quantitat de 31.475,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al
seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del
pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada
adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de
destinar-lo a lloguer social; 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.
47. Cedir l’ús a favor de l'Associació de Veïns Gran Via-Espronceda-Perú,
mitjançant subarrendament, dels locals 72 i 74 de la finca situada a la Gran Via de
les Corts Catalanes núms. 976-982, per a destinar-los a seu social i per a la
realització de les activitats pròpies de l’entitat, d’acord amb les condicions del
document annex, que s’aprova; i formalitzar la cessió en document administratiu.
48. Adquirir, a títol de compravenda, a l’Arquebisbat de Barcelona (CIF núm. R0800007G), la finca situada a la plaça Sant Bernat Calbó núms. 3-5 (finca registral
62.903 del Registre de la Propietat núm. 21 de Barcelona); APROVAR com a preu
de la compravenda l’import de 676.588,84 euros, més l’IVA corresponent i que
ascendeix a l’import de 142.083,66 euros, fent un total de pagament de
818.672,50 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
49. Autoritzar i disposar la despesa per a la contractació del lloguer dels locals
ubicats al carrer València núm. 344-346, amb núm. de contracte 16005747, a
favor de Disbrigo SA y Cia. Valencia 344, CB amb NIFE61903985, i amb càrrec a la
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partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: pressupost net 1.120.907,44 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA,
i import de l'IVA de 235.390,56 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost corresponent, atès que l'execució d'aquest
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.
50. Aprovar l’expedient núm. 3-168/2016 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 746.847,19 euros,
destinades a cobrir despeses de lloguer de locals 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. 16120391; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
51. Aprovar l’expedient núm. 3-170/2016 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 168.596,00 euros,
per atendre despeses derivades de l’actuació inversora P.11.7038.01 “Subvencions
a entitats de dones per millorar locals. Transferència de capital” que va ser
informada favorablement per la Comissió de Govern d’1 de desembre de 2016, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16120591; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal.
52. Aprovar l’expedient núm. 3-171/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 1.969.068,82 euros,
per atendre despeses derivades del compliment de la Sentència núm. 323/15
relativa a la responsabilitat patrimonial per concessió tardana de llicència
d’activitat a l'Entitat Midnight Express SL, de conformitat amb la documentació i
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient,
referència comptable núm. 16121491; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
53. Aprovar l’expedient núm. 3-174/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 1.000.000,00 euros,
per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades al Consorci d’Educació
per atendre despeses de beques menjador curs 2016-2017, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16121691; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
54. Aprovar l’expedient núm. 3-176/2016 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 26.807.970,84
euros, per atendre despeses derivades de les actuacions inversores P.11.7021.01
“Programa 100 x 1000. Habitatges” i P.12.7001.01 “Consorci de la Mina.
Transferència de capital” per imports respectius de 26.000.000,00 euros i
807.970,84 euros que serà informada en Comissió de Govern, de 22 de desembre
de 2016, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16121991; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
55. Aprovar l’expedient núm. 3-177/2016 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 46.201.392,95
euros, per atendre despeses derivades de diverses actuacions inversores
corresponents a adquisicions patrimonials que seran informades en Comissió de
Govern, de 22 de desembre de 2016, de conformitat amb la documentació i amb la
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distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable núm. 16122091; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
56. Aprovar l’expedient núm. 3-178/2016 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 2.150.000,00 euros,
per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades al Consorci d’Educació
(projecte de Escoles Enriquides) i a l’Agència de Salut Pública per cobrir noves
demandes, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16122191; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
57. Aprovar l’expedient núm. 2016/001119 de modificacions de crèdit,
corresponent a la relació MC-00000188, consistent en transferències de crèdit de
la pròrroga del pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per l'exercici
2015, d’import 13.264.853,16 euros dins del Capítol I, derivats de la mobilitat i
reestructuracions de personal, que recullen les modificacions d’altes i baixes des
del 25 d’octubre de 2016 fins al dia 16 de desembre de 2016 als crèdits assignats,
sense que això representi una esmena a la quantitat total pressupostada; publicar
aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
58. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Associació Catalana d´Empreses per a Gais i Lesbianes ACEGAL, amb CIF
G64717812, per al desenvolupament del Projecte "Dinamització i Foment del
comerç i l´empresa associada que té com a finalitat el creixement i millora en
competitivitat de les empreses, els professionals i els petits comerciants del sector
LGTBI a Barcelona", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant
concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de
Barcelona, per un import de 40.000,00 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 40.000,00 euros amb
càrrec a la partida 48903-43213-702 del pressupost de l'any 2016. 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
d'Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a la signatura del present
conveni.
59. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el
Gremi de Restauració, amb NIF G08504664, per a la realització de cinc accions de
suport i impuls al sector de la Restauració i la Gastronomia 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 75.000,00 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 75.000,00 euros amb càrrec a la partida 070148903-43141 del pressupost de l'any 2016. 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 sisè del conveni. Facultar la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat
Ballarín Espuña, per a la signatura del conveni.
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60. Autoritzar i disposar la despesa de 35.000,00 euros amb càrrec al
pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2017 i
5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2018, per subvencionar l’execució del
projecte que s’indica tot seguit. Atorgar una subvenció, mitjançant concessió
directa i amb caràcter excepcional, a Enry's Plex S, amb NIF B66074337, per un
import de 35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00
euros amb càrrec al pressupost 2017 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost
2018 per a la realització d’un projecte anomenat “WATLYL”, amb un cost total
d’execució de 218.000,00 euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de la
normativa general de subvencions i en el marc del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de
Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC per a la presentació de la
candidatura per acollir un Bussines Incubation Center de l’Agència Europea de
l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc del ESA BIC
Barcelona. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada la
excepcionalitat que concorre en el projecte. Requerir l’entitat beneficiària per tal
que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament i, en el termini màxim de 6
mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels
fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de
l’activitat subvencionada.
61. Autoritzar i disposar la despesa de 35.000,00 euros amb càrrec al
pressupost municipal vigent, 10.000 euros, amb càrrec al pressupost 2017 i
5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2018, per subvencionar l’execució del
projecte que s’indica tot seguit. Atorgar una subvenció, mitjançant concessió
directa i amb caràcter excepcional, a Aureel Tech, SL, amb NIF B66760323, per un
import de 35.000,00 euros, amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00
euros, amb càrrec al pressupost 2017 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost
2018 per a la realització d’un projecte anomenat “"AUREEL”, amb un cost total
d’execució de 266.840,00 euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de la
normativa general de subvencions i en el marc del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de
Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC per a la presentació de la
candidatura per acollir un Bussines Incubation Center de l’Agència Europea de
l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc del ESA BIC
Barcelona. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada la
excepcionalitat que concorre en el projecte. Requerir l’entitat beneficiària per tal
que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament i, en el termini màxim de 6
mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels
fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de
l’activitat subvencionada.
62. Autoritzar i disposar la despesa de 35.000,00 euros, amb càrrec al
pressupost municipal vigent,10.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 2017 i
5.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 2018, per subvencionar l’execució del
projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió
directa i amb caràcter excepcional, a Iomed Medical Solutions, SL, amb NIF
B66774969, per un import de 35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal
vigent, 10.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 2017 i 5.000,00 euros amb
càrrec al pressupost 2018 per a la realització d’un projecte anomenat “"Midas
Project”, amb un cost total d’execució de 100.950,00 euros, d’acord amb els
articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l’article 6.2 de la normativa general de subvencions i en el marc del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la
Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC per
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a la presentació de la candidatura per acollir un Bussines Incubation Center de
l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el
marc del ESA BIC Barcelona. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública
donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. Requerir l’entitat
beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament i, en el
termini màxim de 6 mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti
la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de
funcionament de l’activitat subvencionada.
63. Aprovar el conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la materialització
de l'assignació extraordinària del fons per al finançament d'actuacions de
minimització de l'impacte de l'afluència turística sobre l'espai públic i els serveis en
determinades àrees de la ciutat de Barcelona. Facultar el Regidor d'Empresa i
Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del conveni.
64. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona,
Associació Marcas de Restauración, Gremi de Restauració de Barcelona, Escola
Superior d’Hosteleria de Barcelona, Restaurantes Sostenibles, Asociación de
profesionales especializados en servicios a la alimentación fuera del hogar
(APESAFH),
Federació
Francesc
Layret-COCEMFE
Barcelona-Observatori
Discapacitat Física, Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme-CETT, Fundació BCD
Barcelona Centre de Disseny, UGT i CCOO per al desenvolupament d’accions de
suport i impuls al sector de la gastronomia i de restauració a la ciutat de
Barcelona. Facultar la Regidora de Comerç, Montserrat Ballarín Espuña, per a la
signatura del conveni.
65. Aprovar l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM, mitjà propi de
l’Ajuntament de Barcelona, per a la implementació de l’impuls i dinamització dels
sectors Moda, LGBT i City Branding, per disposar dels mitjans humans, materials i
tècnics adients, d’acord amb les prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a
l’expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 2.900.000,00 euros
amb caràcter plurianual corresponent a 1.000.000,00 euros a l’any 2017,
1.300.000,00 euros a l’any 2018 i 600.000,00 euros corresponents a l’any 2019,
condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat per les partides del
pressupost de l'any 2017, 2018 i 2019, amb càrrec al pressupost i partida 4440043321-0702, a favor de Barcelona Activa SAU SPM, amb NIF A58295296. Publicar
aquest acord al BOP i a la Gaseta Municipal.
66. Aprovar l’encàrrec de gestió a la Fundació Barcelona Institute of Technology
for the habitat (BIT HABITAT) per a l’assistència tècnica per a crear, impulsar i
dinamitzar la Comissió de Coordinació del 22@, d’acord amb les prescripcions
generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient. Autoritzar i disposar la despesa
per un import de 726.000,00 euros, amb càrrec als pressupostos de la Gerència
d’Empresa, Cultura i Innovació dels exercicis 2017 (242.200,00 euros), 2018
(241.200,00 euros) i 2019 (241.200,00 euros), subjectes a l’existència de crèdit
adequat i suficient, a favor de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the
habitat (BIT HABITAT). Publicar aquest acord al BOP i a la Gaseta Municipal.
Es retira la proposta precedent.
67. Aprovar l’encàrrec de gestió a Mercabarna, SA per la realització d’un estudi
sobre el sector de la restauració a Barcelona per l’any 2016 per la posada en
marxa de l’Observatori de la restauració, d’acord amb les prescripcions generals de
l’encàrrec que figuren a l’expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import
de 25.000,00 euros corresponents a l’exercici 2016, amb càrrec a la partida
0701/48903/43141 de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació, a favor de
l’empresa pública Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA (Mercabarna).
Publicar aquest acord al BOP i a la Gaseta Municipal.
Es retira la proposta precedent.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS
68. Prorrogar de mutu acord i de conformitat amb el pacte sisè fins al 31 de
desembre de 2017, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona, amb NIF P-5801915-I signat el 28 de febrer
de 2013 per a la cessió temporal de 34 habitatges del Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Barcelona destinats a
habitatges d’inclusió de la xarxa Municipal d’Habitatges d’Inclusió i a la creació
d’un “Centre d’Allotjament Familiar Temporal” d’acord amb l’informe del
Departament de Persones Vulnerables de la Direcció de Serveis d’Intervenció
Social de 18 de novembre de 2016. Autoritzar i disposar a favor del Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona amb CIF P-5801915-I la despesa de
175.170,00 euros, a càrrec de la partida 0201 20200 23145 dels pressupostos de
2017, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, si bé de conformitat
amb l’aplicació de la clàusula quarta del referit conveni l’import pot ésser
modificat. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentada pròrroga, així com la
de tots aquells documents que se’n derivin.
69. Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per
objecte la gestió del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona
(CUESB), durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de
desembre de 2017, adjudicat el 26 de novembre de 2014 a Progess, Projectes i
Gestió de Serveis Socials, SL, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de
clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord
amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),
per un import de 2.846.471,61 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10 %.
Aprovar la revisió de preus de l’esmentat contracte, d’acord amb la clàusula 17 de
plec de clàusules administratives particulars, que comporta un increment de
1.205,27 euros, IVA inclòs. Aprovar, per motiu d’interès públic, a l’empara dels
articles 105 i 106 del TRLCSP i la clàusula 20.2.1) del Plec de clàusules
administratives particulars, la modificació del referit contracte, de conformitat amb
les motivacions de l’informe emès per la Direcció del Servei d’Urgències i
Emergències Socials del 25 de novembre de 2016, en el sentit de prestar el servei
en d’altres municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de conformitat amb el
pacte 4t del Conveni marc de col·laboració subscrit amb l’Àrea el 24 de febrer de
2015, per a la mateixa durada que la pròrroga i per un import de 399.785,13
euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10 %, que suposa un increment del 4,5678
% de l’import d’adjudicació del contracte. Ampliar l’autorització i disposició de la
despesa, a favor de Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF
núm. B59960526, del precitat contracte per un import de 3.247.462,01 euros, IVA
inclòs, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document comptable,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
corresponent. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva
per un import de 18.172,21 euros, i comparegui per formalitzar la modificació del
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de
Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è).
70. Aprovar l’addenda per a la modificació del conveni entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb NIF Q-0801820-B, per a la
cessió temporal de l’ús dels habitatges públics en el sentit de substituir l’habitatge
situat a la Via Favència 217-221, 4t 3a de Barcelona pel del carrer de Sant Oleguer
núm. 17, 3er 1a de Barcelona, per un import de 2.416,08 euros corresponent a
l’any 2017, si bé de conformitat amb l’aplicació de la clàusula tercera del conveni
els imports poden ésser modificats. Ampliar l’autorització i disposició de la despesa
en la quantia de 2.416,08 euros a càrrec de la partida 0201 20200 23145 del
pressupost de 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, per la
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qual cosa l’aportació de l’Ajuntament per l’any 2017 és de 28.132,58 euros.
Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentada addenda, així com la
de tots aquells documents que se’n derivin.
71. Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm.
14005278 que té per objecte el concert de 25 places d’acolliment residencial
temporal i tractament social a la Llar Pere Barnés, durant el termini comprès entre
l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018, adjudicat el 17 de desembre de
2014 a l’entitat Arrels Fundació, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec
de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista,
d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
per un import d'1.072.583,52 euros, exempt d’IVA. Aprovar la revisió de preus,
d’acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars que
regeix l’esmentat contracte, que comporta una minoració de 458,40 euros, exempt
d’IVA, la qual cosa implica que, a partir del dia 1 de gener de 2017, els preus
unitaris d’aplicació seran els que es detallen a continuació: Preu/mes servei
d’acolliment nocturn: 35.742 euros. Preu unitari servei d’alimentació i d’higiene:
11,7434 euros. Autoritzar i disposar, a favor de l’entitat Arrels Fundació, amb NIF
núm. G61611364, la despesa del contracte núm. 14005278 per un import
d'1.072.125,12 euros, exempt d’IVA, amb càrrec als Pressupostos i Partida
indicades en el document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat
i suficient en els pressupostos corresponents. Requerir l’adjudicatari per tal que, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació,
comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del
Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan
núm. 75, 9è).
72. Aprovar, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula 20.2 del Plec de clàusules
administratives particulars, la modificació del contracte número 15003232 que té
per objecte la gestió del servei de gestió de conflictes d’àmbit social a l’espai urbà
(SGC), de conformitat amb les motivacions de l’informe emès per la Direcció de
Serveis d’Intervenció Social del 8 de novembre de 2016, consistent en l’ampliació
d’aquest servei a partir de l’1 de gener de 2017 en 5.040 h/any per un import
màxim de 163.570,03 euros, IVA inclòs, al tipus impositiu del 10%, per al període
comprès entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017. Ampliar
l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de
163.570,03 euros, IVA inclòs, (dels quals 148.700,03 euros corresponen al preu
net i els restants 14.870,00 euros a l’IVA al 10%) a favor de Progess, Projectes i
Gestió de Serveis Socials SL, amb NIF núm. B59960526, amb càrrec al/s
Pressupost/os i Partida/es indicades en el document comptable condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent; requerir
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció d’aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva per un import de
7.435,00 euros, i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les
dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials
(passeig de Sant Joan núm. 75 9è).
73. Aprovar l’addenda per a la modificació del conveni entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’entitat Quatre Vents, amb NIF G-63214043, per al desenvolupament
del Projecte Servei d’Atenció d’Infants i famílies (SAIF) per tal d’incloure el
programa “Nou Horitzó”, 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 25.000,00 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
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quantia de 25.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23111 del
Departament de Família i Infància del pressupost de 2016, per la qual cosa
l’aportació de l’Ajuntament és de 56.502 euros pel 2016, que equival al 13,66%
del cost total del projecte per a l’any 2016 (413.646 euros). Requerir l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del
31 de desembre de 2016, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb el pacte setè del conveni signat l'1 de desembre de 2015. Facultar
la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentada addenda, així com la
de tots aquells documents que se’n derivin.
74. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Càritas Diocesana de
Barcelona, amb NIF R0800314G, per a l’execució del projecte “Projecte Social
Global a Barcelona”, Annex I al Conveni Marc subscrit el 29 d’octubre de 2014 en
l’àmbit d’atenció a sectors de població en risc a 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
574.933,02 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 Càritas Diocesana de Barcelona, amb NIF R0800314G, la
despesa total de 574.933,02 euros equivalent al 31,44% del cost total del projecte
(1.828.100,00 euros) amb càrrec a les partides de l’exercici del 2016 següents:
0201.23142.48903 per import de 40.076,00 euros de la Direcció d’Intervenció
Social, Departament d’Atenció a Persones Vulnerables. - 0201.23111.48903 per
import de 110.523,02 euros de la Direcció d’Intervenció Social, Departament
d’Infància i Família. - 0201.23121.48903 per import de 202.500,00 euros de la
Direcció
d’Intervenció
Social,
Departament
d’Infància
i
Família.
0201.23134.48903 per import de 132.000,00 euros de la Direcció d’Intervenció
Social, Departament de Gent Gran. - 0201.23161.48903 per import de 89.834,00
euros de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. L’import
d’aquesta subvenció (574.933,02 euros) i la subvenció de l’Institut Municipal de
Serveis Socials (292.948,80 euros) que instrumenta aquest conveni equivalen al
47,47% de la totalitat del cost del projecte (1.828.100,00 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 de l’aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar la Ima. Sra. Laia
Ortiz Castellví, Regidora de l’Àrea 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.
75. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Consell de la joventut
de Barcelona, amb NIF V08825804, per l’execució del projecte “Accions per la
joventut promogudes pel Consell de la Joventut 2016-2017”, amb la finalitat de
donar suport i coordinar l’actuació entre l’Ajuntament de Barcelona i el CJB pel
desenvolupament de l'esmentat projecte per tal de fer més eficaç les accions
adreçades a la població jove de la ciutat, així com la promoció de l’associacionisme
juvenil i l’optimització dels recursos disponibles en matèria de joventut,
aconseguint així, una forma més eficaç, eficient, econòmica i coherent, 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 555.888,80 euros, dels quals 276.944,40 euros l'any 2016 i 278.944,40
euros l'any 2017. 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 Consell de la joventut de Barcelona amb NIF V08825804, la
despesa de 555.888,80 euros, dels quals 276.944,40 euros l'any 2016 i
278.944,40 euros l'any 2017, amb càrrec a les partides indicades al document
comptable, equivalent 93% pels dos anys d’execució, 93% pel primer i 93% pel
segon del cost total del projecte, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
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suficient pel què fa a les quantitats previstes per a l’exercici 2017; i requerir
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als sis mesos, a comptar
des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de l’aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el pactat al conveni.
76. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació Obra Social
Sanitària Cor de Maria, amb NIF G08861973, per a l’execució del projecte “Suport
a l’atenció i els serveis socials de l’Obra Social Cor de Maria”, per proporcionar a la
gent gran de Barcelona una millor qualitat de vida, 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 34.000,00
euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic
justificades en els informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a
favor de l'Associació Obra Social Cor de Maria, amb NIF G08861973, la despesa
total de 34.000,00 euros a càrrec de la partida 0201-48903-23134 dels quals
16.000,00 euros del pressupost de l’any 2016 i 18.000,00 euros del pressupost de
l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, import total
equivalent al 45,95% del cost total del projecte (74.000,00 euros). Requerir
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a
comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de l’aplicació
dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar la Ima.
Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea 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.
77. Autoritzar la despesa de 137.002,32 euros, dels quals 113.225,07 euros són
pressupost net i 23.777,25 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al
tipus del 21%, amb càrrec al pressupost i partida 0201 48903 23231, amb el
desglossament següent: l’any 2016 per import de 82.201,39 euros, dels quals
67.935,04 euros són pressupost net i 14.266,35 euros són en concepte d’Impost
sobre el Valor Afegit al tipus del 21% i l’any 2017 per import de 54.800,93 euros,
dels quals 45.290,03 euros són pressupost net i 9.510,90 euros són en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, subordinat al crèdit que per a
aquest exercici autoritzin els pressupostos municipals, per a fer front a les
despeses de pagament d’ajudes per gestionar el programa “Vacaciones para
mayores” 2016-2017 (Destins Península), derivada del conveni signat el 30 de
novembre de 1990 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, que aniran destinades a les persones que reuneixin els requisits
establerts a la clàusula primera del conveni. Disposar la despesa, per import de
137.002,32 euros, IVA del 21% inclòs, a favor de la unió temporal d’empreses
Viajes Barceló SLU y Viajes Halcón SAU UTE Ley 26/82 Nº 18/82 (UTE
Mundosenior), amb NIF núm. U57899791, entitat adjudicatària dels serveis
d’organització, gestió i execució de l’esmentat programa de vacances.
78. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Quatre Vents,
amb NIF G63214043, per a l’execució del projecte “Pis d’acollida Aura 1 i Aura 2”,
per oferir habitatges d’allotjament temporal amb suport socioeducatiu adreçat a
unitats familiars en situació d’exclusió 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 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 Fundació
Quatre Vents amb NIF G63214043 la despesa total de 50.000,00 euros dels quals
25.000 euros del pressupost de l’any 2016 i 25.000,00 euros del pressupost de
l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, import total
equivalent al 21,01% del cost total del projecte (238.000,00 euros). Requerir
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a
comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de l’aplicació
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dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar la Ima.
Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona,
per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents
que se’n derivin.
79. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Creu Roja a Barcelona
amb NIF Q2866001G, per a l’execució del projecte “Suport a les persones amb
desigualtat a l’accés als medicaments”, per reduir les desigualtats en salut a
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 40.000,00 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 Creu Roja a Barcelona amb
NIF Q2866001G la despesa total de 40.000,00 euros a càrrec de la partida 0201
48903 31111 del pressupost de l’any 2016 del Departament de Salut, import total
equivalent al 65% del cost total del projecte (61.538,47 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. 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.
80. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Unió General de
Treballadors de Catalunya, amb NIF G-08496622, per l’execució del projecte
“Estratègies per impulsar la captació en drets”, amb la finalitat de impulsar
diverses accions en el marc de la promoció dels serveis socials i el suport des de
diferents espais de participació en l’àmbit de la inclusió 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
30.500,00 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 Unió General de Treballadors de Catalunya amb NIF G08496622, la despesa de 30.500,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 230.34
489.03 del pressupost per a 2016, equivalent 49,59% del cost total del projecte
(61.500,00 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 (61.500,00 euros). Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona per a la signatura de l’esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
81. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Acció Escolta de
Catalunya, Escoltes Catalans, Esplais Catalans (Esplac), Federació Catalana de
l’Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, Minyons Escoltes
Guies Sant Jordi de Catalunya i Fundació Pia Autònoma “Institut Pere Tarrés
d’Educació en l’Esplai” (Fundació Pere Tarrés), per a l’execució del projecte
“Associacionisme educatiu per a tots i totes 2016”, per contribuir a l'autoformació
de persones lliures, compromeses, coherents i obertes, disposades a transformar
la societat i construir un món millor i més just, 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 50.000,00 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, la despesa de
50.000,00 euros, amb càrrec a la partida 02.01 489.03 232.21 de l’exercici del
2016, equivalent al 85% del cost total del projecte (58.823,53 euros), justificat pel
Departament de Joventut, en el seu informe emès el 10 de novembre de 2016,
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que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per
reproduït, d’acord amb el desglossament següent: a favor d’Acció Escolta de
Catalunya amb NIF núm. G-62773221, la despesa de 5.546,22 equivalent al 85%
del cost del projecte (6.524,97 euros); a favor d’Escoltes Catalans amb NIF núm.
G-08983199, la despesa de 6.582,70 euros equivalent al 85% del cost del projecte
(7.744,35 euros); a favor d’Esplais Catalans (Esplac) amb NIF núm. G-08773517,
la despesa de 4.787,89 euros equivalent al 85% del cost del projecte (5.632,81
euros); a favor de Federació Catalana de l’Esplai amb NIF núm. G-61197653, la
despesa de 3.221,81 euros equivalent al 85% del cost del projecte (3.790,37
euros); a favor de Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya amb NIF
núm. G-58266909, la despesa de 3.924,89euros equivalent al 85 % del cost del
projecte (4.617,52 euros); a favor de Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de
Catalunya amb NIF núm. G-08931974, la despesa de 21.208,34 euros equivalent
al 85% del cost del projecte (24.950,98 euros); a favor de Fundació Pia Autònoma
“Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai (Fundació Pere Tarrés) amb NIF núm.
R5800395E, la despesa de 4.728,15 euros equivalent al 85% del cost del projecte
(5.562,53 euros). Requerir les entitats beneficiàries per tal que en un termini no
superior als tres mesos a comptar des de la finalització del projecte subvencionat
presentin la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte
setè del conveni. Facultar la Ima. Sra. Carmen Andrés 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.
82. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Cruz Roja Española,
per a l’execució del projecte “Promoció i atenció a la gent gran”, per desenvolupar
accions per a la consecució de l’envelliment actiu, mitjançant dues accions, el
transport adaptat i els tallers de la memòria i els de salut, 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
57.261,00 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 Cruz Roja Española, amb NIF núm. Q2866001G, la despesa de
57.261,00 euros, amb càrrec a la partida 0201.23231.48903, de l’exercici del
2016, equivalent al 54,42% del cost total del projecte (105.224,63 euros),
degudament justificat pel Director d’Acció Social, en el seu informe emès en data
22 de novembre de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests
efectes es dona per reproduït. Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior als tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat
realitzada presenti la justificació corresponent. La justificació es referirà a activitats
efectuades i despeses realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.
Facultar la Ima. Sra. 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.
83. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Banco Farmacéutico,
amb NIF G64771322, per a l’execució del projecte “Suport a les persones amb
desigualtat a l’accés als medicaments”, per reduir les desigualtats en salut a
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 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 Banco Farmacéutico, amb
NIF G64771322, la despesa total de 60.000,00 euros a càrrec de la partida 0201
48903 31111 del pressupost de l’any 2016 del Departament de Salut, import total
equivalent al 60% del cost total del projecte (100.000,00 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. Laia Ortiz
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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.
84. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Acollida i
Esperança amb NIF G60439189, per a l’execució del projecte “Programa
d’acompanyament a persones en situació de sense llar amb malalties cròniques”,
per oferir un recolzament global per a persones en situació d’exclusió social i que
estan en procés de canvi cercant la seva pròpia autonomia 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
80.000 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 Fundació Acollida i Esperança amb NIF G60439189 la despesa total de
80.000,00 euros dels quals 40.000,00 euros del pressupost de l’any 2016 i
40.000,00 euros del pressupost de l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient, import total equivalent al 45,69% del cost total del projecte
(175.110,26 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 la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de
tots aquells documents que se’n derivin.
85. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundación Red de
Apoyo a la Integración Sociolaboral, amb NIF G-83.207.712, per l’execució del
projecte “HÀBITAT (housing first)”, 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 241.111,06 euros dels
quals 101.111,06 euros per l’any 2016 i de 140.000,00,00 euros per 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 Fundación Red de Apoyo
a la Integración Sociolaboral, amb NIF G-83.207.712, la despesa de 241.111,06
euros dels quals 101.111,06 euros per l’any 2016 amb càrrec a la partida 0201
48903 23145 del pressupost per a 2016 i de 140.000,00 euros amb càrrec a la
partida 0201 48903 23145 del pressupost per a 2017, condicionats aquests a
l’existència de crèdit adequat i suficient. Aquesta subvenció equival al 59,74% per
als dos anys d’execució, 55,82% pel primer i 62,93% per al segon, del cost total
del projecte. 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
la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea 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.
86. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Arrels Fundació amb
NIF G-61611364 per a l’execució del projecte “Suport a la Persona”, amb la
finalitat d’adequar els mitjans a les seves necessitats i, d'afavorir el restabliment
de les condicions precises per assolir la plena integració sòcio-laboral, 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 124.700,00 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 d'Arrels Fundació amb NIF G-61611364, la despesa de
124.700,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 23142 48903 del per a 2016,
equivalent 50,00% del cost total del projecte (249.401,00 euros). Requerir l’entitat
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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 la Ima. Sra. Laia Ortiz
Castellví, Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n
derivin.
87. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació Centre
d’Acollida Assís, per a l’execució del projecte "Suport social a persones en situació
de sense llar", per afavorir el restabliment de l’autoestima, sociabilitat i integració
sociolaboral de les persones en situació de sense llar, en funció de la situació de
cada persona, 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 70.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que
consten en l’expedient. Autoritzar i disposar, a favor de l'Associació Centre
d’Acollida Assís amb NIF núm. G62781935, la despesa de 70.000,00 euros, amb
càrrec a la partida 02.01 489.03 231.42 de l’exercici del 2016, equivalent al
49,98% del cost total del projecte (140.070,00 euros). Requerir l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de
la finalització de l’activitat realitzada presenti la justificació corresponent. La
justificació es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2016. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz 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.
88. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a la gestió del
Fons de Lloguer Social; autoritzar i disposar la despesa per un import
d'1.900.000,00 euros, amb càrrec a la partida 44320 23145 0201 del pressupost
de l’any 2016, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb NIF P5801915I,
per fer front a les despeses derivades del conveni; facultar el Sr. Ricard Fernández
Ontiveros, Gerent de l’Àrea 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. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
89. Aprovar les modificacions del protocol relatiu a la Campanya d’Activitats de
Vacances per a Infants i Adolescents 2015-2018, aprovat per decret de la Comissió
de Govern, de 17 de desembre de 2014, i publicat al BOP el 9 de gener de 2015,
les quals figuren en document adjunt que forma part del present decret. Aprovar
els annexos 1 i 2 corresponents a l’any 2017, els quals s’acompanyen i formen part
del present decret. Convocar, a totes les entitats que organitzen i ofereixen
aquestes activitats, per a l’adhesió a aquest Protocol. Publicar íntegrament el
protocol amb les modificacions que s’aproven juntament amb els annexos 1 i 2 en
el Butlletí Oficial de la Província (BOPB). Facultar la Ima. Sra. Carmen Andrés
Añón, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, per
a la signatura de tots aquells documents que se’n derivin.
90. Autoritzar la despesa de 910.000,00 euros, dels quals 800.000,00 euros del
pressupost de 2016 i 110.000,00 euros al pressupost de 2017, amb càrrec a la
partida 464.10 232.31 02.01, corresponent a l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Barcelona per fer front a les despeses de la Targeta Rosa
Metropolitana als beneficiaris de 60 a 64 anys, ambdós inclosos, empadronats a
Barcelona, en virtut del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 14 de març de 2003 i les seves
pròrrogues. Disposar l’obligació a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb
NIF núm. P0800258F.
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91. Modificar el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona (Regidoria de Comerç i
Districte de Sants-Montjuïc), l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida (IMPUiQV), l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i
l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, de 8 d'abril de 2016, per al foment
de l'accessibilitat dels comerços de l'eix comercial Creu Coberta, en el sentit de
ampliar la vigència del conveni fins al 31 de maig de 2017.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
92. Aprovar, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula 20.2 del Plec de clàusules
administratives particulars, la modificació del contracte número 14003130,
adjudicat en data 26 de novembre de 2014 a ABD Asociación Benestar y
Desarrollo, que té per objecte el servei de recepció, informació, assessorament i
d’interpretació i traducció del Servei d’Atenció a Immigrants Emigrants i Refugiats
(SAIER), de conformitat amb les motivacions de l’informe emès per la Direcció
d’Atenció i Acollida a Immigrants, en data 27 d’octubre de 2016, consistent en
l’augment de la demanda al servei o la necessitat d’assumir la gestió d’altres
tasques especialitzades, l’increment de les hores necessàries per coordinar,
gestionar i fer el seguiment dels serveis de traducció i interpretació, l’increment de
les hores necessàries per gestionar el servei d’orientació psicològica, d’un
increment de les hores necessàries per cobrir les demandes d’interpretacions i d’un
increment dels fulls a traduir per cobrir les necessitats de traduccions, per un
import de 50.775,40 euros, import exempt d’IVA, durant l’exercici 2016. Prorrogar,
de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte el servei de
recepció, informació, assessorament i d’interpretació i traducció del Servei
d’Atenció a Immigrants Emigrants i Refugiats (SAIER), durant el termini comprès
entre l’1 de gener de 2017 i el 30 de juny de 2017, d’acord amb el que estableix la
clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat
del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, per un import de 200.598,21 euros, import exempt d’IVA. Autoritzar
i disposar, a favor d'ABD Asociación Benestar y Desarrollo, amb NIF núm.
G59435180, la despesa del contracte núm. 14003130 per un import de 251.373,61
euros, import exempt d’IVA, amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en el
document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupostos corresponents; Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la
garantia definitiva per un import de 2.538,77 euros, i comparegui per formalitzar
la pròrroga i la modificació del contracte a les dependències del Departament de
Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è).
93. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada
Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR), amb NIF G63823173, per a l’execució del projecte “Servei d’atenció jurídica per a persones
refugiades i sol·licitants de protecció internacional”, Annex I 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 82.800,00 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 Associació Catalana de
Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR) amb NIF G-63823173, la despesa total de
82.800,00 euros amb càrrec a la partida 0201.23161.48903 de l’exercici del 2016,
equivalent al 90% del cost total del projecte (92.000,00 euros). Requerir l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des de
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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 de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
94. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Iniciatives
Solidàries amb NIF G62393616 per l’execució del projecte “Operatiu
complementari per a persones sol·licitants d’asil”, amb la finalitat de poder fer un
ús normalitzat dels serveis, recursos i circuits que ofereix la ciutat de Barcelona
per als seus ciutadans, 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 197.312,18 euros dels quals 59.839,50 euros per
l’any 2016 i de 137.472,68 euros per l’any 2017, condicionada 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 la Fundació Iniciatives Solidàries amb NIF G62393616, la
despesa de 197.312,18 euros dels quals 59.839,50 euros per l’any 2016 i
137.472,68 euros per l’any 2017, condicionats a l’existència de crèdit adequat i
suficient, amb càrrec a la partida 0201 23164 48903 del pressupost 2017,
equivalent 89,96% del cost total del projecte pels dos anys d’execució, 89,96% del
primer i 89,95% del segon del cost total del projecte (219.343,92 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'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.
95. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Privada
FICAT, amb NIF G62212972, per a l'execució del projecte “Palmira”, amb la
finalitat de poder fer un ús normalitzat dels serveis, recursos i circuits que ofereix
la ciutat de Barcelona per als seus ciutadans, 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 163.807,10 euros dels
quals 43.141,30 euros per l’any 2016 i de 120.665,80 euros per l’any 2017,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’informe que consta a
l’expedient. Autoritzar i disposar, a favor de Fundació Privada FICAT amb NIF
G62212972, la despesa de 163.807,10 euros dels quals 43.141,30 euros per l’any
2016 i 120.665,80 euros per l’any 2017, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient, amb càrrec a la partida 0201 23164 48903 del pressupost de
2017, equivalent 80,08% del cost total del projecte pels dos anys d’execució,
79,69% del primer i 80,22% del segon del cost total del projecte (204.562,10
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'Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà Regidor de l’Àrea de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
96. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Creu Roja a Barcelona,
amb NIF Q-2866001G, per a l’execució del projecte “Atenció social i sanitària a
dones que exerceixen la prostitució a clubs o locals d’altern a l’Eixample de
Barcelona”, per tal de donar atenció integral (sociosanitària) i detectar situacions
de vulnerabilitat en dones cis i dones transsexuals que exerceixen treball sexual en
espais tancats a 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,
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de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general
reguladora de les subvencions, per un import de 52.464,37 euros. Declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els
informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de Creu Roja a
Barcelona amb NIF Q2866001G la despesa total de 52.464,37 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 80% del cost total del projecte
(65.580,46 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 de l’Ajuntament
de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se’n derivin.
97. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Creu Roja a Barcelona,
amb NIF Q-2866001-G, per a l’execució del projecte “Acollida a persones
immigrants i sol·licitants de protecció internacional”, Annex IV al Conveni Marc
subscrit en data 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 257.528,27 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 Creu Roja a Barcelona amb NIF Q-286601-G la
despesa total de 257.528,27 euros, dels quals 226.078,27 euros de la Direcció
d’Atenció i Acollida a Immigrants a càrrec de la partida 0201 23161 48903 i 31.450
euros del Departament d’Intervenció social a l’espai públic de la Direcció de
Serveis d’Intervenció Social amb càrrec a la partida 0201.23161.48903 de
l’exercici del 2016, equivalent al 42,08% del cost total del projecte (611.942,72
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 de l’Ajuntament de Barcelona, per a la
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n
derivin.
98. Modificar el contracte número 14004515 que té per objecte la contractació
dels serveis d'atenció telefònica ciutadana, la gestió d’informació i tramitació
diferida en el marc del model multicanal de la Direcció d’atenció ciutadana (DAC)
de l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit d’ampliar el seu import en 210.000,00
euros (IVA inclòs) en virtut del que estableix l'art. 105 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i la clàusula 20 del PCAP de l'esmentat contracte; en
atenció a les raons indicades a l'informe emès pel Director d’Informació i Atenció
Ciutadana, de 14 de novembre de 2016, i segons compareixença signada per
l'empresa; AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del contracte, per un
import de 210.000,00 euros, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
les relacions comptables que s’hi adjunten; i disposar-la a favor de Qualytel
Teleservices SA, NIF A82112665; requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, reajusti la
garantia definitiva del contracte en 8.677,69 euros i comparegui per formalitzar la
modificació del contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos.
99. Modificar el contracte que té per objecte la contractació dels serveis
d’atenció i informació de la ciutadania a l’oficina multiserveis d’atenció ciutadana,
en virtut del que estableix l'art. 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
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i la clàusula 20 del PCAP de l'esmentat Acord Marc, en atenció a les raons
indicades a l'informe de 28 d’octubre de 2016 pel Director d’Atenció al Ciutadà; i
segons compareixença signada per l'empresa en data 5 de desembre de 2016;
ampliar l'autorització i disposició de la despesa per un import de 310.000,00 euros
(IVA inclòs) amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en les relacions que
s’hi adjunten; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponents i disposar-la a favor de Qualytel Teleservices SA, NIF
A82112665; requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, reajusti la garantia constituïda
per un import de 12.809,92 euros i així mateix per formalitzar la modificació del
contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la
Gerència de Recursos.
100. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci de Localret en l’impuls de la plataforma Decidim, d’acord amb el text que
s’adjunta. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de Ciutat Vella
101. Autoritzar i disposar la despesa de 71.200,00 euros amb càrrec a la partida
i pressupost indicats en aquest mateix document, per subvencionar l’execució del
projecte que té per objecte la gestió cívica de l’equipament municipal Casal de
Barri Pou de la Figuera. Atorgar una subvenció, mitjançant concessió directa i amb
caràcter excepcional, a l’entitat Federació Casc Antic per una Gestió Comunitària,
amb NIF G65822595, per un import de 71.200,00 euros, equivalent al 100% del
cost total del projecte, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, per a la
concertació de la gestió cívica de l’equipament municipal Casal de Barri Pou de la
Figuera, amb un cost total de 71.200,00 euros i una durada des de l’1 de gener
fins al 31 de desembre de 2017, d’acord els arts. 22.2c) i 28, ambdós de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa
general de subvencions. Aprovar l’annex al conveni adjunt que consta a l’expedient
pel qual es formalitzarà la prorroga del conveni i l’atorgament de la subvenció, i
facultar per a la seva signatura la Regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra.
Gala Pin Ferrando. Requerir l’entitat beneficiària per tal que faciliti tota la
informació que demani l’Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la
subvenció rebuda en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de
finalització del projecte subvencionat.
102. Autoritzar i disposar la despesa de 50.200,00 euros amb càrrec a la partida
i pressupost indicats en aquest mateix document, per subvencionar l’execució del
projecte que té per objecte la gestió cívica de l’equipament municipal Casal de la
Barceloneta 1761. Atorgar una subvenció, mitjançant concessió directa i amb
caràcter excepcional, a l’entitat Associació Cultural de la Barceloneta, amb NIF
G66004441, per un import de 50.200,00 euros, equivalent al 100% del cost total
del projecte, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, per a la
concertació de la gestió cívica de l’equipament municipal Casa de la Barceloneta
1761, amb un cost total de 50.200,00 euros i una durada des de l’1 de gener fins
al 31 de desembre de 2017, d’acord els arts. 22.2c) i 28, ambdós de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa
general de subvencions. Aprovar l’annex al conveni que consta a l’expedient pel
qual es formalitzarà la pròrroga del conveni i l’atorgament de la subvenció, i
facultar per a la seva signatura la Regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra.
Gala Pin Ferrando. Requerir l’entitat beneficiària per tal que faciliti tota la
informació que demani l’Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la
subvenció rebuda en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de
finalització del projecte subvencionat.
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Districte de l'Eixample
103. Prorrogar el contracte número 14C00013 que té per objecte la gestió i
explotació CC Urgell i Casal Infantil Urgell del Districte de l'Eixample durant el
període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, per un import de
221.463,62 euros, de conformitat amb la clàusula 3 del plec de clàusules
administratives, l'article 23 i 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 del Text Refós
de la Llei de contractes del sector públic; ampliar l’autorització i disposició de
despesa per un import de 221.463,62 euros, amb càrrec al Pressupost/os i
Partida/es indicades en aquest mateix document, subordinada al crèdit que per a
cada exercici autoritzin el respectiu pressupost municipal, a favor de Ludic 3,
S.C.C.L., NIF F60475902. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim
de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per
formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del Departament de
Recursos Interns.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
104. Aprovar inicialment les bases particulars del Concurs de Punts de Llibre
Sant Jordi 2017. Sotmetre a informació pública les esmentades bases particulars,
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'article 124.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i hi
puguin formular, si escau, les al·legacions que creguin adients. Tenir per
aprovades definitivament les bases particulars en cas que transcorri l'esmentat
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, convocar el premi
mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Autoritzar la despesa de 900,00 euros, que anirà a càrrec a la partida
0605.48101.33411 del pressupost de l'any 2017, per fer front a la disposició i
lliurament d'aquests premis, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual.
105. Acordar la continuïtat del contracte número 12C00016 que té per objecte la
gestió del centre cívic Can Castelló i casals de gent gran de Can Fàbregas i Can
Castelló i de la dinamització del programa de gent gran del Districte, pels anys
2013-2015, per al període comprès entre l’1 de gener al 31 de març de 2017, data
prevista perquè el nou adjudicatari de la gestió es faci càrrec dels equipaments en
aplicació de la clàusula núm. 16, apartat 2b) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i de l’article 235.a del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS). Ampliar l'autorització i disposició de la despesa per un import de
69.863,00 euros en concepte de subvenció màxima per tal de garantir l'equilibri
econòmic-financer de la concessió, i amb càrrec al pressupost i partida indicada en
aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de l’exercici 2017. Disposar-la a favor de la Fundació Pere Tarrés,
NIF R5800395E. Declarar la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la
justificació que consta en el plec de clàusules administratives particulars. Eximir de
l'obligació de constituir dipòsit de garantia definitiva complementària; i 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 continuïtat del
contracte a les dependències del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, carrer Anglí 31,
planta 1ª.
106. Acordar la continuïtat del contracte número 12C00017 que té per objecte la
gestió del centre cívic Casa Sagnier, casal infantil Casa Sagnier, casal de joves
Casa Sagnier i punt d'informació juvenil Sarrià-Sant Gervasi, per al període
comprès entre l’1 de gener al 30 de juny de 2017, data prevista perquè el nou
adjudicatari de la gestió es faci càrrec dels equipaments en aplicació de la clàusula
núm. 16, apartat 2b) del Plec de Clàusules Administratives Particulars i de l’article
235.a del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Ampliar
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l'autorització i disposició de la depesa per un import de 205.000,00 euros en
concepte de subvenció màxima per tal de garantir l'equilibri econòmic-financer de
la concessió, i amb càrrec al pressupost i partida indicada en aquest mateix
document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de l’exercici 2017. Disposar-la a favor de Transit Projectes, SL, NIF B59489351.
Declarar la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que
consta en el plec de clàusules administratives particulars. Eximir de l'obligació de
constituir dipòsit de garantia definitiva complementària i 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 continuïtat del contracte a les
dependències del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, carrer Anglí 31, planta 1ª.
Districte d'Horta-Guinardó
107. Prorrogar de l’1 de gener de 2017 al 31 d’octubre de 2018, ambdós
inclosos, el contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, que
té per objecte la gestió l’Espai Jove de Boca Nord, amb núm. de contracte
14C00019, adjudicat el 18 de febrer de 2015, a la mercantil Iniciatives i
Programes, SL, NIF B59545913; ampliar l'autorització i disposició de despesa per
un import de 454.746,60 euros, exempt d'IVA, amb càrrec al Pressupost/os i
Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i disposar-la a
favor de Iniciatives i Programes SL, NIF B59545913; 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 d'Horta-Guinardó.
Districte de Nou Barris
108. Prorrogar el conveni de gestió cívica que consta a l’expedient pel qual
s’instrumenta l’atorgament de la subvenció per al Programa d'activitats al centre
municipal Centre Comunitari Porta Sóller/Ateneu la Bòbila de Porta, pel període de
l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2017, i facultar per a la seva signatura la
regidora del Districte de Nou Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Ampliar
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 68.000,00 euros amb
càrrec a la partida 48903-92414-0608 del pressupost per l'any 2017, condicionat a
l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de la Federació Transforma Porta,
amb NIF G66431131, per subvencionar l'execució del projecte que s'indica tot
seguit. Atorgar una subvenció, mitjançant concessió directa a la Federació
Transforma Porta, amb NIF G66431131, per un import de 68.000,00 euros,
equivalent al 100% del cost total del projecte, per a la realització del conveni de
gestió cívica de les activitats de l'equipament municipal Centre Comunitari Porta
Sóller/Ateneu la Bòbila de Porta, 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 donada l'excepcionalitat que concorre en el projecte. 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 pel
Consell Plenari en sessió de 17 de desembre de 2010.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
109. Modificar el contracte número 14002276 que té per objecte les obres de
manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i
abalisament de la seguretat viària de Barcelona (2014-2018) i foment de
l'ocupació de les persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral
Lot 1, Zona Oest, d’acord amb l'informe dels serveis tècnics municipals de 4 de
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novembre de 2016 i de conformitat amb els articles 105 i 107 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic; ampliar l’autorització de despesa de l’esmentat contracte per un
import de 50.000,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest
mateix document; disposar-la a favor de Tevaseñal SA, NIF A23377674; declarar
la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el
plec de clàusules administratives particulars; requerir l'adjudicatari per tal que, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació,
constitueixi la garantia definitiva complementària per un import de 2.066,12
euros; i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les dependències
d'Administració d'Ecologia Urbana.
110. Modificar el contracte número 14002263 que té per objecte les obres de
manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i
abalisament de la seguretat viària de Barcelona (2014-2018) i foment de
l'ocupació de les persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral
Lot 2, Zona Est, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals de 4 de
novembre de 2016 i de conformitat amb els articles 105 i 107 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic; ampliar l’autorització de despesa de l’esmentat contracte per un
import de 45.000,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest
mateix document; disposar-la a favor d'UTE Senyalització, NIF U66298662;
declarar la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que
consta en el plec de clàusules administratives particulars; requerir l'adjudicatari
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta
notificació, constitueixi la garantia definitiva complementaria per un import de
1.859,50 euros, i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les
dependències d'Administració d'Ecologia Urbana.
111. Modificar el contracte que té per objecte el manteniment de les estructures
vials i espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona d’acord amb l’informe dels
serveis tècnics municipals de 21 de setembre de 2016 i de conformitat amb els
articles 105, 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text
Refós de la Llei de Contractació del Sector Públic; AMPLIAR l’autorització de
despesa del contracte número 14001458 per un import de 196.085,00 euros amb
càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; disposar-la a
favor de Serv. Integrals Manteniment Rubatec, NIF A60744216; declarar la
improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el
plec de clàusules administratives particulars; requerir l'adjudicatari per tal que, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació,
constitueixi la garantia definitiva complementària per un import de 8.102,69
euros; i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les dependències
d'Administració d'Ecologia Urbana.
112. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència del contracte
número 14004236 que té per objecte serveis de subministrament, distribució i
retirada de tanques en actes públics a la ciutat de Barcelona (2015-2016), per un
termini de 12 mesos, fins al 3 de febrer de 2018 i un import de 550.000,00 euros,
corresponent 535.000,00 euros a l’any 2017 i 15.000,00 euros a l’any 2018, atesa
la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableix l'article 303 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic; modificar l’esmentat contracte per import de 15.000,00 euros de
d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals de 25 de novembre de 2016 i
de conformitat amb els articles 105 i 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; ampliar l'
autorització de despesa d’aquest contracte per un import de 565.000,00 euros
amb càrrec al Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents; disposar-la a favor de UTE Tanques Barcelona, NIF U66430158;
declarar la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que
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consta en el plec de clàusules administratives particulars; requerir l'adjudicatari
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta
notificació, constitueixi la garantia definitiva complementaria per un import de
619,83 euros; i comparegui per formalitzar la pròrroga i modificació del contracte a
les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana.
113. Prorrogar fins al 31 de desembre de 2017 l'encàrrec de gestió efectuat a
Foment de Ciutat SA per l’execució de les tasques per dur a terme el suport als
programes d’implicació territorial i social d’Ecologia Urbana, aprovat per acord de
la Comissió de Govern en sessió del 14 d'octubre de 2015, amb subjecció a les
mateixes condicions que s’establiren com a prescripcions generals i que es
prorroguen, igualment, fins el 31 de desembre de 2017; autoritzar i disposar la
despesa per un import de 100.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Foment de Ciutat SA,
amb NIF A62091616, per fer front a les despeses derivades d’aquest encàrrec de
gestió. La consignació de l’exercici 2017 queda subordinada al crèdit que autoritzi
l'esmentat pressupost, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març,
regulador de les Hisendes Locals; i publicar el present acord en el Butlletí Oficial de
la Província i en la Gaseta Municipal.
114. Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió de
3 de març de 2016 relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure
entre l'Ajuntament de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’edició 2015 de
l’enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) per les raons que consten a
l’expedient; anul·lar l’autorització i disposició de la despesa per un import de
40.000,00 euros, aprovada pel mateix Acord a favor de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document; notificar als interessats.
115. Anul·lar parcialment l'autorització de la despesa plurianual per un import
de 35.020,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest
mateix document, relativa a la convocatòria per la concessió d'ajuts per al
desenvolupament del Pla d'Acció del programa "Barcelona Escoles + Sostenibles
2016-2018, d'acord amb l'Acta de la Comissió de Valoració del 27 de setembre de
2016; aplicar l'import a raó de 16.820,00 euros, 9.050,00 euros i 9.150,00 euros
del pressupost de la Gerència d'ecologia Urbana dels anys 2016, 2017 i 2018
respectivament.
116. Aprovar el reajustament de les anualitats del Conveni de col·laboració
subscrit el 22 de maig de 2015 entre l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona
Sagrera Alta Velocitat SA per a l’aportació municipal al finançament parcial del
col·lector de la rambla de Prim, de conformitat a l’informe de la Directora General
de Barcelona Cicle de l’Aigua SA, Sra. Cristina Vila Rutllant, de 6 d’octubre de
2016; anul·lar parcialment l’autorització i la disposició de la despesa plurianual per
un import de 2.212.069,84 euros a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA,
amb NIF A63198451, en concepte de reajustament pressupostari dels anys 2016 i
2017; aplicar la minoració, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix
document, per import de 428.069,84 euros al Pressupost de la Gerència
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’any 2016 i per import d'1.784.000,00 euros
al Pressupost de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’any 2017; i
autoritzar i disposar la despesa plurianual per un import de 2.311.683,68 euros, a
favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA, amb NIF A63198451, en concepte de
reajustament pressupostari dels anys 2017 i 2018; aplicar aquesta quantitat, amb
càrrec a la partida indicada en aquest mateix document, per import d'1.790.000,00
euros al Pressupost de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’any 2018 i
per import de 521.683,68 euros al Pressupost de la Gerència d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat de l’any 2019. La consignació dels exercicis 2017, 2018 i
2019 queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius
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pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de
les Hisendes Locals.
117. Adjudicar el contracte núm. 16003506, que té per objecte l’execució de les
obres de manteniment recorrent de paviments asfàltics 2016-17 i el foment de
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, de
conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes a l'expedient
i d'acord amb les seves proposicions, en ser considerades les ofertes més
avantatjoses a: Lot 1 amb codi de contracte 16005542 a UTE Manteniment
recorrent paviments asfàltics, NIF U66887530, amb una baixa del 21,60% sobre
l’import de licitació, per un import de 997.384,85 euros IVA inclòs, amb el següent
desglossament: import net 824.285,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i
import de l'IVA de 173.099,85 euros; Lot 2 amb codi de contracte 16005544 a UTE
EPB PAV Barcelona, NIF U66886797, amb una baixa del 21,02% sobre l’import de
licitació, per un import de 1.002.912,43 euros IVA inclòs, amb el següent
desglossament: import net 828.853,25 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i
import de l'IVA de 174.059,18 euros; Lot 3 amb codi de contracte 16005559 a UTE
Manteniment Barcelona Lot 3, NIF U66883802, amb una baixa del 21,65% sobre
l’import de licitació, per un import de 987.787,13 euros IVA inclòs, amb el següent
desglossament: import net 816.353,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i
import de l'IVA de 171.434,13 euros; disposar a favor de cadascun dels
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;
requerir els adjudicataris per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, compareguin per
formalitzar el contracte a les dependències Departament d'Administració d'Ecologia
Urbana; reajustar la distribució pressupostària del contracte al seu termini
d'execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 515,70 euros de l'anualitat
2016 a l'anualitat 2017, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
aquest mateix document; anul·lar part de l'autorització de despesa de l'esmentat
contracte, per un import de 814.658,55 euros, corresponent a les baixes sobre el
preu de licitació presentades pels proposats adjudicataris, amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document.
118. Adjudicar el contracte núm. 16003666, que té per objecte l’execució de les
obres de recobriment asfàltic de la xarxa bàsica 2016-17 i el foment de l'ocupació
de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, de conformitat
amb les propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord
amb les seves proposicions, en ser considerades les ofertes més avantatjoses a:
Lot 1 amb codi de contracte 16005562 a Agustí y Masoliver SA, amb NIF
A17000993, amb una baixa del 23,20% sobre l’import de licitació, per un import
de 761.562,06 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net
629.390,13 euros amb tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de
132.171,93 euros; Lot 2 amb codi de contracte 16005564 a Firtec SAU, amb NIF
A60493582, amb una baixa del 22,15% sobre l’import de licitació, per un import
de 827.608,19 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net
683.973,71 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
143.634,48 euros; disposar a favor de cadascun dels 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; requerir els adjudicataris per tal que,
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l'adjudicació, compareguin per formalitzar el contracte a les dependències
Departament d'Administració d'Ecologia Urbana; reajustar la distribució
pressupostària del contracte al seu termini d'execució, en el sentit de traslladar la
quantitat de 372.069,32 euros de l'anualitat 2016 a l'anualitat 2017, amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; anul·lar part de
l'autorització de despesa de l'esmentat contracte, per un import de 465.527,54
euros corresponent a les baixes sobre el preu de licitació presentades pels
proposats adjudicataris, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
aquest mateix document.
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119. Encarregar a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, les
feines per dur a terme el càlcul de la petjada de carboni del turisme de Barcelona,
amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals
annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2016; autoritzar i disposar la
despesa per un import de 34.267,20 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Barcelona Regional,
Agència de desenvolupament Urbà, amb NIF A60453271, per fer front a les
despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió; i publicar el present acord en el
butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.
120. Encarregar al Consorci del Besòs la realització d’actuacions, en l’àmbit
supramunicipal del Besòs, en matèria dels estudis relacionats amb el Pla de Gestió
Integral del Parc Fluvial del Besòs i la tercera fase de la recuperació del Rec
Comtal, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions
generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2017; autoritzar i
disposar la despesa per un import de 305.000,00 euros, amb càrrec al/s
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del
Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, per fer front a les despeses derivades
d’aquest encàrrec. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada
exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL
2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i publicar el present acord
en el butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.
121. Aprovar el projecte normatiu per a la modificació de l’Ordenança de
circulació de vianants i vehicles de Barcelona, per tal d’incloure-hi determinacions
relatives als vehicles de mobilitat personal, al transport de mercaderies, al de
mercaderies perilloses i al transport escolar; i donar-li el tràmit previst a l’article
108 i següents del Reglament Orgànic Municipal.
Districte de Ciutat Vella
122. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de millora urbana per a la
regulació d'una escola bressol municipal al carrer de l'Aurora núm. 24 i la creació
d'un equipament esportiu al conjunt escolar "La Maquinista de la Barceloneta”,
d’iniciativa municipal; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al
Consell Municipal per a la seva aprovació provisional; i donar-ne compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
123. Aprovar el conveni relatiu a la regulació de l’ús del passatge particular
conegut com de les Manufactures situat a les finques del carrer Trafalgar núm. 26 i
del carrer Sant Pere Més Alt 31-33, del Districte de Ciutat Vella. Acceptar la
servitud de pas constituïda a favor de l’Ajuntament de Barcelona de l’espai del
passatge de les Manufactures situat a l’interior de les finques situades als carrers
de Trafalgar 26 i de Sant Pere Mes Alt 31-33 segons plànol incorporat a
l’expedient. Facultar la Ima. Sra. Gala Pin i Ferrando, regidora del Districte de
Ciutat Vella, per a la seva signatura.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
124. Aprovar el Conveni a subscriure entre la Congregació religiosa “Germans
de les Escoles Cristianes (La Salle) Districte d’Arlep-Sector de Catalunya” i
l’Ajuntament de Barcelona, que té per objecte la cessió gratuïta, lliure de
càrregues i gravàmens, dels terrenys destinats a sistemes de xarxa viària bàsica
(clau urbanística 5) per a l’obertura del carrer d’Alcoi en el tram situat entre el
carrer de Lluçanès i el carrer de Sant Joan de la Salle, que es corresponen amb les
finques registrals números 69.827, 69.828, 69.829 i 69.830 pertanyents a la
demarcació del Registre de la Propietat número 6 de Barcelona, i obrants en el tom
i llibre 1.864, folis 46 a 110, amb números d’identificador únic de finca registral

37

38

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 1

(IDUFIR)
08059000634038,
08059000634106,
08059000634137,
i
08059000634120, respectivament, i l’acompliment de la resta de les obligacions
urbanístiques relatives a la urbanització determinades en la “Modificació puntual
del Pla especial urbanístic per a l’ordenació del recinte universitari de l’Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria i Arquitectura de La Salle per a l’ajust de
l’ordenació volumètrica del sector B (carrer de Quatre Camins)” (aprovada
definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona, en sessió del 28 de juny de 2013), d’acord amb la conformitat al seu
contingut efectuada per la Direcció dels Serveis Jurídics de 8 de novembre de
2016, i els antecedents i motius que justificadament i raonada consten en l’informe
del Departament de Projectes de Gestió Urbanística, de 21 de novembre de 2016,
que es donen per íntegrament reproduïts. Sotmetre’l a informació pública, pel
termini d’un mes, de conformitat amb l’establert en l’article 25 del Reial decret
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i
rehabilitació urbana, en relació a l’article 8.3 de Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 25 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Districte d'Horta-Guinardó
125. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de la titularitat,
tipus i ordenació de l'equipament situat a la parcel·la del carrer del Segle XX,
núms. 16-18, per a la nova ubicació de la residencia Baró, promogut per
Residències Geriàtriques Segle XX; exposar-lo al públic pel termini d’un mes;
sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Districte de Nou Barris
126. Declarar la caducitat -a l’empara de l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, aplicable d’acord amb la Disposició transitòria tercera de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques- de la segona operació jurídica complementària del Projecte de
reparcel·lació de la unitat d’actuació número 10 del pla especial de reforma interior
del barri de Porta (aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern,
adoptat en sessió de 6 de novembre de 2002, que va guanyar fermesa en via
administrativa, el dia 22 de febrer de 2003; i respecte el qual es va aprovar, per
acord de la Comissió de Govern, de 6 de novembre de 2003, la primera operació
jurídica complementària), que fou presentada davant de l’Administració actuant,
en data 21 de juliol de 2004, amb la finalitat de modificar l’adjudicació de la
participació indivisa de 20,50% adjudicada en la finca resultant número 2 del
Projecte de reparcel·lació a Victoriano López Gómez i Carmen Menero Broch, a
favor de Carmen López Menero, i de redistribuir el sostre adjudicat a les finques
resultants amb aprofitament privat, amb adjudicació del sostre de la finca resultant
número 2 a tots els propietaris-ocupants d’habitatges, per tal de facilitar el
reallotjament dels mateixos, atès que dintre del termini d’audiència concedit als
titulars registrals de les finques resultants amb aprofitament privat (números 1 i 2)
del Projecte de reparcel·lació no fou presentada cap al·legació contra l’advertència
de caducitat, de conformitat amb els antecedents i motius continguts en informe
del Departament de Projectes de Gestió Urbanística, de 22 de novembre de 2016,
que es donen per reproduïts, i en aquest sentit, procedir a l’arxiu de les
actuacions, amb notificació als interessats. Manifestar la pèrdua de virtualitat, en
l’actualitat, de la necessitat de tramitar la segona operació jurídica
complementària, ja que la titularitat de domini de les participacions indivises de les
finques resultants 1 i 2 amb aprofitament privat consten inscrites en el Registre de
la Propietat a favor d’altres interessats. Donar compte d’aquest acord a la Comissió
d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat.
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Districte de Sant Andreu
127. Aprovar les Addendes a l’Acord marc regulador de les relacions entre la
societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i l’Ajuntament de Barcelona per a
l’encàrrec de l’Ajuntament a aquesta societat de les actuacions en matèria
urbanística, així com per a l’encàrrec de les actuacions d’execució de les obres
d’urbanització i les obres ordinàries d’infraestructures corresponents a les
actuacions derivades de l’acord de col·laboració celebrat el 12 de juny de 2002
entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, de 30 de juny de 2016,
que tot seguit es relacionen: Addenda número 1. Redacció i formulació de la
modificació del Pla General Metropolità en el sector de Prim; Addenda número 2.
Redacció del projecte de construcció per a la implantació d’un carril-bici en l’àmbit
de la Sagrera i Sant Andreu; Addenda número 3. Redacció de la separata del
projecte de construcció d’un tram del parc del Camí Comtal i dels carrers enfront
del Triangle Ferroviari. Addenda número 4. Redacció de la separata del projecte de
construcció d’un tram del parc del Camí Comtal a l’entorn de la Torre del Fang i
Addenda número 5. Planificació i gestió de la implantació de les xarxes de serveis
urbans en l’àmbit de la Sagrera i de Sant Andreu; autoritzar i disposar la despesa
plurianual per un import de 356.950,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec al/s
pressupost/os i la/es partides indicats en aquest mateix document, a favor de
Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA, amb NIF A63198451, per fer front a les
despeses derivades de les addendes; aplicar l’import amb el desglossament
següent: Addenda 1: 54.450 euros dels quals: 49.005 euros corresponents a
l’exercici 2017 i 5.445 euros al 2018; Addenda número 2: 43.560 euros
corresponents a l’exercici 2017; Addenda número 3: 94.380 euros dels quals:
28.314 euros corresponents a l’exercici 2017 i 66.066 euros corresponents a
l’exercici 2018; addenda número 4: 43.560 euros dels quals: 13.068 euros
corresponents a l’exercici 2017 i 30.492 euros corresponents a l’exercici 2018; i
Addenda número 5: 121.000 euros dels quals: 60.500 euros corresponents a
l’exercici 2017 i 60.500 euros corresponents a l’exercici 2018. La consignació
queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de
les Hisendes Locals; facultar la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura de les presents Addendes i
dels actes que se'n derivin.
Districte de Sant Martí
128. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici
industrial consolidat al carrer Tànger 62-74 de Barcelona, promogut UKE Iberian2,
SLU; 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.
b) Mocions
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Única. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en el
Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona. Donar-ne trasllat al
Plenari del Consell Municipal per a la seva ratificació.
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S'aprova, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per
unanimitat, la urgència.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
dotze hores .
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Acords
Acords de la sessió de 29 de desembre de 2016.
Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de desembre de 2016.
Part Decisòria
Propostes d’acord
ALCALDIA
1. Aprovar la modificació del contracte núm. 15004273 que té per objecte la
prestació del servei de suport d’atenció telefònica integral per a trucades
d’emergència al 092 i 080, les seves centraletes administratives, i gestió de segon
nivell al Centre de gestió d’emergències i al telèfon d’atenció per molèsties
d´habitatges d’ús turístic, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions
tècniques, i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció laboral, adjudicat a Konecta BTO, SL amb NIF B62916077, per un import
de 2.686.485,05 euros, IVA inclòs, per acord de la Comissió de Govern, de 4 de
febrer de 2016, a l’empara dels articles 106 i 219 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, per les causes previstes a la clàusula 20.2 del plec de clàusules
administratives particulars, la qual cosa representa un increment de la despesa de
53.329,00 euros, IVA inclòs, d’acord amb els informes incorporats a l’expedient.
Ampliar l'autorització de la despesa del contracte, a favor de l’esmentada empresa,
per la quantitat indicada, de la qual 44.073,55 euros corresponen a l’import net i
9.255,45 euros, a l’IVA, al 21%, amb càrrec a la partida 0401 22719 13211 del
pressupost de 2016. Fixar en 2.203,68 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració de
l'adjudicatari d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. Requerir
el contractista per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la notificació d'aquesta resolució, comparegui el dia i hora que se li
indiqui per formalitzar la modificació del contracte.
2. Aprovar el Conveni Model d’adhesió per a l’accés telemàtic, per part dels
centres hospitalaris, a les dades bàsiques derivades d’accidents de trànsit, que
figuren a l’aplicació de la Guardia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, amb els
seus Annexos I i II. Facultar el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i
Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura dels convenis específics
d’adhesió amb cada centre hospitalari, 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.
3. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a la realització
coordinada de l’enquesta de victimització de Barcelona i la seva Àrea
Metropolitana. Facultar el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i
Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni,
així com la de tots els documents que se'n derivin.
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Yolanda González Buceta
(mat. 804099) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria professional de Professora de Música, amb destinació al Conservatori
Municipal de Música i a l’Escola Municipal de Musica de l’Eixample de l’Institut
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Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professora
de Música, i l’activitat pública com a Professora de Música a temps parcial a
l’Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de Llobregat, per al curs
acadèmic 2016-2017 des de l'1 de setembre de 2016 fins al 31 d'agost de 2017.
Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, article
4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al
Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona, de 10 de juny de 2015, que declara d’interès públic la
segona activitat dels professors de música de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona (Gaseta núm. 20 del 30 de juny de 2015). La suma de les jornades de
l’activitat principal i de l’activitat docent desenvolupada segons la declaració
d’interès públic de l’esmentat acord, en cap cas, no podrà superar la jornada
ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Les necessitats de dedicació
de l’activitat municipal no es podran veure afectades per la realització de la segona
activitat. La present 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. Convocar 8 places de Sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament
de Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció interna i aprovar
les bases que han de regir aquesta convocatòria; donar compte de la present
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat
i Prevenció.
6. Convocar 24 places de Sergent/a de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de
Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció interna i aprovar les
bases que han de regir aquesta convocatòria; donar compte de la present resolució
a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
7. Convocar 60 places de la categoria de Caporal/a de la Guàrdia Urbana de
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció
interna i aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria; donar compte
de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
8. Autoritzar la despesa del contracte número 16006558, que té per objecte
atendre despeses d’accions de comunicació, en virtut de l’acord marc amb
contracte núm. 15003230, per a la fixació de condicions per a la contractació dels
serveis en assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions,
gestió de la contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no
convencionals, i secundàriament, la ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la
producció i/o la implementació d’accions de comunicació i de designació de les
empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada per part de
l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i
organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, i
la designació de les empreses (proveïdors) amb les quals es podran contractar
aquests serveis a mesura que apareguin les necessitats, per un import de
2.500.000,00 euros IVA inclòs, d’acord amb la proposta de la Direcció de
Comunicació que obra a l'expedient, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en
aquest mateix document; la present Autorització condicionada a l'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 autorització.
9. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 152.400,00 euros, amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de Consell d'Associacions de Barcelona, amb NIF G64629538, per a Conveni
Col·laboració Cogestió de la Torre Jussana per la pròrroga de l'any 2017; prorrogar
fins al 30 de juny de 2017 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
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Barcelona i Consell d’Associacions de Barcelona, amb NIF G64629538, per a
Conveni Col·laboració Cogestió de la Torre Jussana, 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 152.400,00 euros;
requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima 30 de setembre
de 2017 el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació
dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de
les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del
cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor.
10. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació
Barcelonabeta Brain Research Center, amb NIF G65895401, per a l’execució del
projecte “Anàlisi comportament APOE4”, per tal d’abordar necessitats socials i de
salut que comporta la malaltia de l’Alzheimer mitjançant la investigació de la
dinàmica cerebral d'APOE4, 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 50.000,00 euros. Declarar la noinclusió 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
Barcelonabeta Brain Research Center, amb NIF G65895401, la despesa total de
50.000 euros a càrrec de la partida 48903/92011/0101 del pressupost de l’any
2016 del Departament de Salut, import total equivalent al 76,92% del cost total
del projecte (65.000 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 la Ima. Sra. Laia Ortiz
Castellví, Tercera Tinent d'Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura
de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
11. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, la Unió
General de Treballadors de Catalunya i la Confederació Sindical de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya, per a la “Plataforma Sindical Prioritària 2016”, 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. Autoritzar la
despesa per import de 206.772,00 euros per als projectes de la Plataforma Sindical
Prioritària 2016, amb càrrec a la partida D/0701/48597/92011 del Pressupost de
l’exercici 2016, a favor de la Unió General de Treballadors de Catalunya. Autoritzar
la despesa per import de 206.772,00 euros per als projectes de la Plataforma
Sindical Prioritària 2016, amb càrrec a la partida D/0701/48598/92011 del
Pressupost de l’exercici 2016, a favor de la Confederació Sindical de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya. Requerir les entitats beneficiàries per tal que en un
termini no superior a tres mesos de la finalització del conveni
presenti la
justificació de l’aplicació dels fons rebuts. Facultar el Regidor de Presidència, Aigua
i Energia, Im. Sr. Eloi Badia Casas, per a la signatura del conveni.
12. Modificar el contracte que té per objecte la gestió integral, implantació i
manteniment d’un sistema de transport individualitzat mitjançant bicicletes en
atenció a les raons indicades a l'informe emès per la Direcció de Serveis Generals,
de 7 de desembre de 2016, i els informes tècnics que s’incorporen a l’expedient, i
segons compareixença signada per l'empresa, i ampliar la vigència del contracte,
en virtut de la possibilitat que estableix la clàusula 9 del contracte, per un termini
mínim d’un any i màxim de dos anys, a comptar des de l’1 d’abril de 2017, en el
benentès que la seva finalització es produirà una vegada s’iniciï efectivament el
servei derivat de l’adjudicació del nou contracte que es licitarà durant el 2017;
autoritzar i disposar la despesa del contracte a favor de l’empresa Clear Channel
España, SLU, amb NIF B-82539867, per un import de 38.138.729,00 euros (IVA
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inclòs), amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en aquest mateix document,
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, reajusti la garantia definitiva del
contracte en 1.567.650,45 euros; i comparegui a formalitzar la modificació del
contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la
Gerència de Recursos. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
13. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 29 de desembre de 2016.
14. Adquirir a la Generalitat de Catalunya (CIF núm. S0811001G), a títol de
compravenda, la finca situada al carrer d’Avinyó, núm. 23 (identificada
registralment com finca núm. 756 de la secció 2 del Registre de la Propietat núm.
24 dels de Barcelona), en virtut del conveni amb la Generalitat de Catalunya
relatiu al finançament del Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, aprovar com a preu de la compravenda l’import de 8.020.614,34 euros;
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.
15. Adquirir a la Generalitat de Catalunya (CIF núm. S0811001G), a títol de
compravenda, les finques situades al carrer del Mossèn Amadeu Oller núms. 3-7
(Finca resultant 3 del sector 2 de Can Batlló, e identificada registralment com finca
núm. 13614 de la secció 2 del Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona)
i Mossèn Amadeu Oller núm. 15 (Finca resultant 2 del sector 2 de Can Batlló e
identificada registralment com finca núm. 13613 de la secció 2 del Registre de la
Propietat núm. 14 dels de Barcelona), en virtut del conveni amb la Generalitat de
Catalunya relatiu al finançament del Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità
de Barcelona; aprovar com a preu de la compravenda l’import global de
12.165.778,61 euros (10.054.362,49, més l’IVA al 21% per import de
2.111.416,12 euros), 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. Adquirir a la Generalitat de Catalunya (CIF núm. S0811001G), a títol de
compravenda, les finques situades a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 247,
e identificada registralment com finca núm. 12301 de la secció 2 del Registre de la
Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i com finca 11795 de la secció 5 del registre
de la Propietat núm. 17 dels de Barcelona, carrer de Moianès 19.X, identificada
registralment com les finques núm. 4169, i 12051 (secció 2) del Registre de la
Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i finca del carrer de Gavà 39.I., identificada
registralment com finca núm. 8747 de la secció 2 del Registre de la Propietat núm.
14 dels de Barcelona, en virtut del conveni amb la Generalitat de Catalunya relatiu
al finançament del Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Aprovar com a preu de la compravenda l’import global de 16.335.000 euros
(13.500.000 euros més l’IVA al 21% per import de 2.835.000 euros); ratificar
l’adquisició per part del Plenari del Consell Municipal, d’acord amb el que preveu
l’article de 11 punt 1 apartat p) de la llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta
Municipal i l’article 30, segon punt 22 del reglament orgànic municipal, formalitzar
la compravenda, un cop ratificada, 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.
17. Adquirir a la Generalitat de Catalunya (CIF núm. S0811001G), a títol de
compravenda, la finca situada al carrer de Costa Cuixart núms. 14-22 (identificada
registralment com finca núm. 4936 de la secció 2 C del Registre de la Propietat
núm. 25 dels de Barcelona), en virtut del conveni amb la Generalitat de Catalunya
relatiu al finançament del Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de
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Barcelona, aprovar com a preu de la compravenda l’import global de 9.680.000,00
euros (8.000.000,00 euros més l’IVA al 21% per import d'1.680.000,00 euros),
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.
18. Adquirir, a títol de compravenda, lliure de càrregues i gravàmens, a la
societat Vidal Aymerich S.A. (CIF A58318932), el local de la planta baixa del carrer
Nàpols 268 (finca 40169 del Registre de la Propietat núm. 22) i el local de la planta
baixa del carrer Nàpols 270, (Finca 190 del Registre de la Propietat núm. 22);
aprovar com a preu de la compravenda l’import de 2.509.252,42 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.
19. Adquirir, a títol de compravenda, lliure de càrregues i gravàmens, a l’Institut
Català del Sòl (CIF núm. Q-0840001B), l’edifici situat al carrer d’Entença núm.
292-298, carrer de Morales núm. 4 (parcel·la B1); aprovar com a preu de la
compravenda l’import de 5.551.637,03 euros; més l’IVA corresponent i que
ascendeix a l’import total de 5.938.594,01 euros, d’acord amb el següent detall:
pel que fa als habitatges: 3.846.687,03 euros més l’IVA (4%) que ascendeix a
153.867,48 euros fent un total de 4.000.554,51euros; pel que fa als aparcaments:
735.000,00 euros més l’IVA (4%) que ascendeix a 29.400,00 euros fent un total
de 764.400,00 euros; i pel que fa als locals: 969.950,0 euros més l’IVA (21%) que
ascendeix a 203.689,50 euros fent un total d'1.173.639,50 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.
20. Acceptar l’atorgament, per part de l’Administrador de Infraestructures
Ferroviàries (ADIF) a favor de l’Ajuntament de Barcelona, de la concessió
administrativa per a l’ocupació del domini públic ferroviari que afecta a l’espai
situat al terme de Barcelona a l’alçada del PK 683/254 de la Línia MadridBarcelona (carrer Almogàvers entre els carrers Zamora i Joan d’Àustria), amb
caràcter gratuït i un termini de setanta-cinc anys, per tal d’executar les obres
incloses al “Projecte de creuament de xarxes de serveis urbans del 22@ pel pont
d’Adif al carrer Almogàvers, entre els carrers Zamora i Joan d’Àustria, al Districte
de Sant Martí de Barcelona” que permetran la substitució d’una biga del pont d’Adif
per una biga de calaix, obres encarregades a la societat municipal BIMSA per
resolució de la Gerència d’Ecologia Urbana en data 7 de març de 2016; i en els
termes del document administratiu de la concessió que s’annexa; i formalitzar la
concessió en document administratiu.
21. Cedir l’ús a favor de l’Associació Hermandad Rociera Andaluza Santo Angel
(G-60545639), mitjançant subarrendament, del local núm. 18 de la finca situada a
la rambla Guipúscoa núms. 66-68, per a destinar-los a seu social i realització de
les activitats pròpies de l’entitat, d’acord amb les condicions del document annex
que s’aprova; i formalitzar la cessió en document administratiu.
22. Cedir l’ús a favor de l’Associació Unió Excursionista Sant Martí de Provençals
(G-59390682), mitjançant subarrendament, del local núm. 2 de la finca situada a
la rambla Guipúscoa núm. 52, per a destinar-los a seu social i realització de les
activitats pròpies de l’entitat, d’acord amb les condicions del document annex que
s’aprova; i formalitzar la cessió en document administratiu.
23. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l’Olivera SCCL, amb CIF F25014176 per al projecte “Reforma Masia Can Calopa de
Dalt, ampliació fase 2-Part 1” que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
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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 noinclusió 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 a favor de l’Olivera SCCL càrrec a la partida 0701-78044-15131. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des
de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels
fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. Facultar el Primer
Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del present
conveni.
24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Programme (UNDP) United Nations Development, amb CIF 000000990NY, per al
Projecte Lebanon Host Communities Suport, 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 120.000,00 euros. Autoritzar i
disposar la despesa per import de 120.000,00 euros amb càrrec als pressupost/os i
partides indicats en aquest mateix document, subjectes a disponibilitat
pressupostària en l'exercici corresponent, a favor de Programme (UNDP) United
Nations Development, amb CIF 000000990NY, per al Projecte Lebanon Host
Communities Suport. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini
màxim de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts.
Facultar el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la
signatura del present conveni.
25. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Nacions Unides, amb CIF 000000990NY, per al Projecte “Organització de la Reunió
Temàtica de la Conferència sobre Habitatge i Desenvolupament urbà (Habitat III)
sobre Espai Urbà”, 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 258.138,00 dòlars. 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 296.451,10 euros,
import resultant de la conversió de l'import de la subvenció en dòlars a euros
segons el canvi de moneda del dia 16 de desembre de 2016 (1,0439) més un
10% per a comissions i variacions, amb càrrec a la partida 48903-91223-0701.
Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni.
Facultar el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la
signatura del present conveni.
26. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l’Administració General de l’Estat (mitjançant el Ministeri d'Afers Exteriors i de
Cooperació i del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport) i l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement i
del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència) per
al Conveni de col·laboració Interadministratiu relatiu a l'establiment i el
finançament de l'Institut de la Universitat de les Nacions Unides per a la
Globalització, la Cultura i la Mobilitat (UNU-GCM), per un import de 400.000,00
euros. Autoritzar i disposar la despesa de 400.000,00 euros: 200.000,00 euros
corresponents a l’exercici 2016, i 200.000,00 euros corresponents a l’exercici 2017
amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document,
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condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici pressupostari
corresponent, per a l'establiment i el finançament de l'Institut de la Universitat de
les Nacions Unides per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat (UNU-GCM) a
favor de United Nations University. Facultar el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del present conveni.
27. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
COOP57 SCCL amb CIF F8396524 per al Projecte de Creació d´un Fons Municipal
per al Foment de l'Accés al Finançament de Projectes d´Economia Social i
Solidaria, 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 190.000,00 euros. Any 1: 100.000,00 euros en concepte de
subvenció directa per donar suport i dotar el 50% del Fons. Any 2 i 3: subvenció
d’import equivalent al 50% de la part del Fons efectivament utilitzat (al final de
l’anualitat corresponent) per atendre la morositat de préstecs afectes al Fons, que
en cap cas podrà ser superior a 45.000,00 euros anual. 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 per un import de
190.000,00 euros amb càrrec a la partida 0701-48903-43351, distribuïts en
100.00,00 euros per a l’any 2016, 45.000,00 euros per a l’any 2017 i 45.000,00
euros per a l’any 2018, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a
favor de COOP57 SCCL, amb CIF F8396524. Requerir l'entitat beneficiària per tal
que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat
realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat
amb el pacte cinquè del conveni. Facultar el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del present conveni.
28. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Associació per la Pau i els Drets Humans Taula Colòmbia amb NIF G64760523 per
al projecte d’ Enfortiment del suport institucional i social de Barcelona i Catalunya
durant l’etapa postconflicte a Colòmbia 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 30.000,00 euros. Declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els
informes que consten a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de 30.000,00
euros a favor de l’Associació per la Pau i els Drets Humans Taula Colòmbia per al
projecte d’ Enfortiment del suport institucional i social de Barcelona i Catalunya
durant l’etapa postconflicte a Colòmbia a càrrec de la partida 48903-23291-0701.
Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni.
Facultar el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la
signatura del present conveni.
29. Autoritzar la despesa d'1.969.068,82 euros, en concepte de pagament
principal d’execució de sentència relacionat amb el recurs 214/2011 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, interposat per Midnight Express,
SL; disposar aquesta quantitat amb càrrec a la partida 22611-92011-0703 (PGC
6290900004) del pressupost de 2016, reconèixer l'obligació a favor de Midnight
Express, SL i lliurar-la al compte de dipòsits i consignacions del Jutjat Contenciós
Administratiu número 7 de Barcelona (X9904066J).
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ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
31. Aprovar l’encàrrec de gestió a Mercabarna, SA per a la realització d’un estudi
sobre el sector de la restauració a Barcelona per l’any 2016 per a la posada en
marxa de l’Observatori de la restauració, d’acord amb les prescripcions generals de
l’encàrrec que figuren a l’expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import
de 25.000,00 euros corresponents a l’exercici 2016, amb càrrec a la partida
0701/48903/43141 de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació, a favor de de
l’empresa pública Mercados de Abastecimientos de Barcelona Sociedad Anónima
(Mercabarna). Publicar aquesta resolució al BOPB.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
32. Aprovar, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i la clàusula 20.1 del Plec de clàusules administratives
particulars, la modificació del contracte número 15003179 que té per objecte la
gestió del servei de Sales d’estudi Nocturnes de Barcelona, de conformitat amb les
motivacions de l’informe emès per la Directora de joventut, de 7 de desembre de
2016, consistent en l’ampliació del servei més caps de setmana i en un horari més
ajustat a les necessitats, la qual cosa suposa 1.531,20 hores de professional en
total, per un total de 696 hores d’apertura a partir del dia 1 de gener de 2017, i un
import total de 18.833,76 euros. Aprovar, per motiu d’interès públic, a l’empara
dels articles 105 i 106 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula 20.2 del Plec de
clàusules administratives particulars, la modificació del contracte número
15003179 que té per objecte la gestió del servei de Sales d’estudi Nocturnes de
Barcelona, per un import de 3.263,21 euros, de conformitat amb les motivacions
de l’informe emès per la Directora de joventut, de 15 de novembre de 2016,
consistent en la incorporació d’una nova sala d’estudi puntual que estigui ubicada
en un espai més cèntric del Districte de les Corts i permeti facilitar l’estudi a
tots/es els/les joves del Districte a partir del dia 1 de gener de 2017. Ampliar
l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de
22.096,97 euros, IVA exempt a favor de Fundació Pia Pere Tarrés d’Educació en
l’Esplai, amb CIF R5800395E, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el
document comptable i condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupost corresponent. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la
garantia definitiva per un import de 1.104,85 euros, i comparegui per formalitzar
la modificació del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics
de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è).
33. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (abans Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya), i l'Ajuntament de Barcelona
mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, de 31 de gener de
2014, per a la prestació del servei dels Centres de desenvolupament infantil i
atenció precoç (CDIAP) als Districtes de Ciutat Vella i de Nou Barris, per a l’exercici
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, de conformitat amb la
Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de Convenis
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per
Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011.
34. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Observatori per al
compliment de la declaració Universal dels Drets Humans en els drets econòmics,
socials i culturals amb NIF G61829198, Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
amb NIF G65526386, l’Aliança contra la pobresa energètica, i l’Associació catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, amb NIF G60910528, per a l’execució del projecte
“Dret a l’habitatge i a l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic
social”, per atendre els col·lectius que es trobin immersos o ja hagin patit
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processos de desnonament o bé que es trobin davant d’un risc real de patir-lo, així
com aquells que poden perdre els drets al consum d’energia o aigua, 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 336.259 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 Observatori per al compliment de la declaració Universal dels
Drets Humans en els drets econòmics, socials i culturals, amb NIF G61829198, la
despesa total de 336.259,00 euros, desglossada de la següent forma: 31.135,00
euros per a l’any 2016, 175.256,00 euros per l’any 2017 i 129.868,00 euros per
l’any 2018, a càrrec de la partida 0201 48903 23145 del pressupost de l’any 2016,
2017 i 2018, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, de la Direcció
de Serveis d’Intervenció Social, import total equivalent al 80% del cost total del
projecte (420.286,00 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, 31
de desembre de 2017 i 31 d’agost de 2018, presenti la justificació de l’aplicació
dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar la Ima.
Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona,
per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents
que se’n derivin.
35. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Universitat de Barcelona per a la realització d’un projecte de recerca qualitativa
“Primer la Llar”. Autoritzar i disposar a favor de la Universitat de Barcelona, amb
CIF Q-08180001J, la despesa de 264.875,02 euros, distribuïts de la manera
següent: 52.002,46 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23145 del pressupost
2016, de 79.990,39 euros per l’any 2017, 78.261,82 euros per a l’any 2018 i
54.620,35 euros per l’any 2019, condicionats en aquests tres últims exercicis a
l’existència de crèdit adequat i suficient amb càrrec a la partida 0201 48903 23145
del pressupost corresponent. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. Donar-ne compte
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
36. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Casal dels Infants per
a l’Acció Social als barris amb NIF G08828998, per a l’execució del projecte “Servei
de transició a l’autonomia”, oferir un allotjament temporal i seguiment
socioeducatiu a joves en processos d’inserció 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 Casal dels Infants per a l’Acció Social als barris amb NIF G08828998 la
despesa total de 60.000,00 euros dels quals 30.000,00 euros del pressupost de
l’any 2016 i 30.000,00 euros del pressupost de l’any 2017, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient, import total equivalent al 49,58% del cost
total del projecte (121.016,61 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 la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets
Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni,
així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
37. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundación Privada
Instituto de Salud Global Barcelona, amb NIF G65341695, per a l’execució del
projecte “Innovació i Salut: Potenciant la ciutat de Barcelona com a referent de
salut global” per desenvolupar les activitats previstes en l’àmbit de la innovació i la
salut, 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,
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General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, per un import de 175.000 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 la Fundación Privada
Instituto de Salud Global Barcelona, amb NIF GG65341695, la despesa total de
175.000,00 euros, a càrrec de les partides que consten al document comptable del
pressupost de l’any 2016, import total equivalent al 50% del cost total del projecte
(350.000,00 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 la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de
tots aquells documents que se’n derivin.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
39. Excloure de la licitació l’empresa Viajes Barceló, SL (actuant sota la marca
comercial BCD Travel), amb NIF B07012107, en virtut del que preveu la clàusula
12 del plec de clàusules administratives, en no haver aportat la documentació
necessària per adjudicar-li el present Acord Marc en el termini requerit; designar
l’empresa Snow Travel, S.A. amb NIF A58734872 com a empresa homologada i
adjudicatària de l’acord marc, amb núm. de contracte 16004383, que té per
objecte la gestió dels tràmits de mediació en relació a la provisió d’establiments
d’allotjament de la ciutat de Barcelona i rodalies per cobrir les necessitats
d’acolliment urgent i no ajornable de persones o famílies en risc d’exclusió social i
vulnerabilitat, pel cost de gestió de 8.995 % ofert per aquesta empresa a la
subhasta electrònica; formalitzar l’Acord Marc 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.
40. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 144.072,24 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de la Fundación Secretariado General Gitano, amb NIF G83117374, per al
desenvolupament del projecte "Intervenció amb la comunitat Gitana a la Ciutat de
Barcelona"; aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Fundación
Secretariado
General
Gitano,
amb
NIF
G83117374,
pel
desenvolupament del projecte "Intervenció amb la comunitat Gitana 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 144.072,24 euros; facultar el Quart Tinent d'Alcaldia, l'Il·lm. Sr.
Jaume Asens Llodrà, per a la signatura de l'esmentat conveni; requerir l'entitat
beneficiària per tal que, presenti el balanç econòmic, memòria de funcionament i
justificació dels fons rebuts del primer any 2016 (en data màxima 30 de març de
2017) i, per al segon any 2017 (en data màxima 31 de març de 2018). Aquest
haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i
resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats
realitzades i informe de l’auditor.
Districte de Ciutat Vella
41. Prorrogar la vigència del contracte número 14C00011 que té per objecte la
gestió i explotació del Centre Cívic Barceloneta, des de l’1 de gener al 31 de
desembre del 2017, en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu particular.
Autoritzar i disposar la despesa per un import de 388.475,84 euros a favor de
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Progess, Project. Gestió Serveis Socials, NIF B59960526, amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, i 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 Ciutat Vella.
42. Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l’equilibri
economicofinancer de la gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per
a la gestió i explotació del Centre Cívic Barceloneta, concessió número 14C00011.
Autoritzar, disposar i obligar la despesa en la quantitat de 1.526,06 euros amb
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document a
Progess, Projec. Gestió Serveis Socials, NIF B59960526, en concepte de pagament
a compte, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin. Motiu: Compensació al concessionari per donar compliment a la
política pública de l’Ajuntament de Barcelona adreçada a persones en situació
d’atur.
43. Prorrogar la vigència del contracte número 14C00007 que té per objecte la
concessió per a la dinamització i promoció de la gent gran de Ciutat Vella i per la
gestió dels casals municipals de gent gran: Josep Trueta, Pati Llimona, Josep
Tarradellas, Casc Antic i Mediterrània, des de l’1 de gener al 31 de desembre del
2017, en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu particular. Autoritzar i
disposar la despesa per un import de 555.635,84 euros a favor d'Esport 3 Serveis
Alternatives, SL, NIF B62068713, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es
indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 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 Ciutat Vella.
44. Prorrogar la vigència del contracte número 14C00031 que té per objecte la
gestió i explotació del Centre Cívic Drassanes, des de l’1 de gener al 31 de
desembre del 2017, en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu particular,
autoritzar i disposar la despesa per un import de 435.857,53 euros a favor de
Progess, Projec. Gestió Serveis Socials, NIF B59960526, amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, i 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 Ciutat Vella.
45. Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l’equilibri
economicofinancer de la gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per
a la gestió i explotació del Centre Cívic Drassanes, concessió número 14C00031.
Autoritzar, disposar i obligar la despesa en la quantitat de 1.032,44 euros amb
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document a
Progess, Projec. Gestió Serveis Socials, NIF: B59960526, en concepte de
pagament a compte, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions
que corresponguin. Motiu: Compensació al concessionari per donar compliment a
la política pública de l’Ajuntament de Barcelona adreçada a persones en situació
d’atur.
46. Prorrogar la vigència del contracte número 14C00032 que té per objecte la
gestió i explotació del Centre Cívic Convent de Sant Agustí, des de l’1 de gener al
31 de desembre del 2017, en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu
particular. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 388.427,98 euros a
favor de Transit Projectes, SL, NIF B59489351, amb càrrec al Pressupost/os i
Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. Requerir
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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 Ciutat Vella.
47. Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l’equilibri
economicofinancer de la gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per
a la gestió i explotació dels serveis públics de promoció, dinamització i organització
de les activitats de caire cultural, artístic i sociocultural en el Centre Cívic Convent
de Sant Agustí, concessió número 14C00032. Autoritzar, disposar i obligar la
despesa en la quantitat de 1.047,06 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es
indicades en aquest mateix document a Transit Projectes, SL, NIF B59489351, en
concepte de pagament a compte, sense perjudici dels posteriors reajustaments o
devolucions que corresponguin. Motiu: Compensació al concessionari per donar
compliment a la política pública de l’Ajuntament de Barcelona adreçada a persones
en situació d’atur.
48. Prorrogar la vigència del contracte número 14C00033 que té per objecte la
gestió i explotació del Centre Cívic Pati Llimona, des de l’1 de gener al 31 de
desembre del 2017, en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu particular.
Autoritzar i disposar la despesa per un import de 332.855,31 euros a favor de
Transit Projectes, SL, NIF B59489351, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es
indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 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 Ciutat Vella.
49. Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l’equilibri
economicofinancer de la gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per
a la gestió i explotació dels serveis públics de promoció, dinamització i organització
de les activitats de caire cultural, artístic i sociocultural en el Centre Cívic Pati
Llimona, concessió número 14C00033. Autoritzar, disposar i obligar la despesa en
la quantitat de 4.167,98 € amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
aquest mateix document a Transit Projectes, SL, NIF B59489351, en concepte de
pagament a compte, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions
que corresponguin. Motiu: Compensació al concessionari per donar compliment a
la política pública de l’Ajuntament de Barcelona adreçada a persones en situació
d’atur.
Districte de l'Eixample
50. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de
4.580,13 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest
mateix document, a favor de Ludic 3,SCCL, amb NIF F60475902, per a cost de les
quotes dels tallers realitats per a persones en situació d’atur al CC Urgell durant el
segon, tercer i quart trimestre de l’any 2016.
51. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de
3.263,89 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest
mateix document, a favor de Serveis a les persones Encís, SCCL, amb NIF
F60137411, per a cost de les quotes dels tallers realitzats per a persones en
situació d’atur al CC Sagrada Família, durant el segon, tercer i quart trimestre de
2016.
52. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de
2.262,34 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest
mateix document, a favor de Transit Projectes, SL, amb NIF B-59489351, per a
cost de les quotes dels tallers realitats per a persones en situació d’atur al CC
Cotxeres Borrell, durant el segon, tercer i quart trimestre de l’any 2016.
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53. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de
1.083,12 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest
mateix document, a favor de Ludic 3, SCCL, amb NIF F60475902, per a cost de les
quotes dels tallers realitats per a persones en situació d’atur al CC Fort Pienc,
durant el tercer i quart trimestre de l’any 2016.
Districte de Sants-Montjuïc
54. Autoritzar i disposar la despesa anual de 133.741,00 euros a favor de
l’Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963,
amb càrrec a les partides del respectiu pressupost de l’exercici 2017 i del 2018 que
s’indiquen en el corresponent document comptable, condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient en la partida corresponent dels exercicis 2017 i 2018, per
a subvencionar el desenvolupament del projecte que s’indica tot seguit; atorgar
una subvenció, mitjançant concessió directa a l’Associació de Veïns i Veïnes Font
de la Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963, per un import anual de 133.741,00
euros, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica de l’equipament
municipal del Centre Cívic Font de la Guatlla, situat al carrer Rabí Rubén, 22-26,
del Districte de Sants-Montjuïc, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa
general de subvencions; declarar la no-inclusió en procediment de pública
concurrència per les raons justificades a l’informe que consta a l’expedient;
aprovar el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual s’instrumenta
l’atorgament de la subvenció; facultar per a la seva signatura la Ima. Sra. Laura
Pérez Castaño, Regidora del Districte de Sants-Montjuïc; i requerir l’entitat
beneficiària per tal que en el termini màxim de tres 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 de la Normativa General de Subvencions d’aquest Ajuntament
aprovada el 17 de desembre de 2010.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
55. Adjudicar el contracte núm. 16C00026, que té per objecte Gestió de Serveis
Públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic
Vil·la Florida per als anys 2017 a 2019, per un import de 713.485,00 euros,
exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient a QSL Serveis Culturals SLU, amb NIF B60641925, 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. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim
de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació,
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del Districte de SarriàSant Gervasi, al carrer Anglí 31 planta 1ª. Anul·lar part de l'autorització de
despesa del contracte número 16C00026 que té per objecte Gestió de Serveis
Públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic
Vil·la Florida per als anys 2017 a 2019 per un import de 125.915,00 euros amb
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. El motiu
de la anul·lació és la baixa en l'adjudicació. Donar-ne compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
56. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte
de Nou Barris, l’Associació Sociocultural El Torrent de la Zona Nord i la Fundació
bancària “La Caixa” per a la realització del Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural Zona Nord, 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
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import de 36.000,00 euros amb càrrec a la partida 48903-23281-0608 per l'any
2016, a favor de l’Associació Sociocultural El Torrent de la Zona Nord, amb NIF
J63848352 per subvencionar l’execució del projecte esmentat. Atorgar una
subvenció, mitjançant concessió directa a l’Associació Sociocultural El Torrent de la
Zona Nord, amb NIF J63848352, per un import de 36.000,00 euros, equivalent al
44,44% del cost total del projecte, (81.000,00 euros), i una durada des de la seva
signatura i fins al 31 d’agost de 2017, 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 6
mesos a comptar des de la data de la transferència rebuda o 3 mesos a comptar
des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de la
subvenció en els termes fixats al Conveni.
Districte de Sant Martí
57. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de la gestió cívica de La
Farinera, per un import de 533,74 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es
indicats en aquest mateix document, a favor de la Federació Entitats Clot i Camp
de l'Arpa, amb NIF G58293150, per tal que la concessió mantingui el seu equilibri
economicofinancer i no es vegi afectada per la subvenció als aturats per a la
realització de cursos de formació culturals i esportius als centres cívics
corresponent a l'any 2016, d'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient
de l'1 de desembre de 2016.
58. Ampliar l'autorització i disposició de despesa del contracte número
14C00020 que té per objecte la Gestió i Explotació del Centre Cívic Besòs, Casal
Infantil Vaixell i Punt d’Informació Juvenil per un import de 840,17 euros amb
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, a favor
de Tasca Serveis d'Animació, SL, NIF B59533190 per tal que la concessió
mantingui el seu equilibri economicofinancer i no es vegi afectada per la subvenció
als aturats per a la realització de cursos de formació culturals i esportius als
centres cívics corresponent a l’any 2016, d’acord amb l’informe tècnic que consta a
l’expedient d'1 de desembre de 2016.
59. Adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Besòs a l’associació Enxarxa Pla
Comunitari Besòs Maresme, amb NIF G65217093, per haver obtingut la millor
puntuació d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores
de l’adjudicació de la gestió cívica, i aprovar el projecte de gestió presentat, amb la
proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats; disposar
la despesa en concepte de subvenció prevista a la Base Quarta per un import de
35.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest
mateix document. requerir l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies
hàbils, comparegui a les dependències municipals per a la signatura del conveni de
formalització de la gestió cívica. Requerir l’entitat beneficiària per tal que, en el
termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l’activitat, presenti la
justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure memòria d’actuació i
memòria justificativa del cost total del projecte.
60. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona-Districte
de Sant Martí i la Universitat Politècnica de Catalunya per la realització de
pràctiques per part dels seus estudiants en el patrimoni industrial del Districte de
Sant Martí; facultar l’Im. Sr. Josep Ma Montaner i Martorell per a la signatura de
l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris en execució del
mateix, i donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
61. Aprovar el conveni de gestió cívica del Centre Cultural La Farinera entre
l'Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Martí i la Federació d'Entitats del ClotCamp de l'Arpa (NIF G58293150) d'acord amb el projecte de gestió presentat,
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fixant la seva entrada en vigor l'1 de gener de 2017 i amb una vigència de quatre
anys. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 981.400,00 euros, amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de la Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa amb NIF G58293150, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents;
facultar l'Im. Sr. Josep Ma Montaner i Martorell, regidor del Districte de Sant Martí,
per a la signatura de l'esmentat conveni així com tots els actes necessaris per a la
seva execució, requerir l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils,
comparegui a les dependències municipals per a la signatura del conveni de
formalització de la gestió cívica. requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el
termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l’activitat, presenti
justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria d’actuació i
memòria justificativa del cost total del projecte. Donar-ne compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
62. Deixar parcialment sense efecte l’acord de la Comissió de Govern de 30 de
juny de 2016, tot anul·lant l’adjudicació del contracte núm. 16000643 relatiu al
manteniment integral dels túnels urbans de Barcelona (2016-2020) a l’empresa
SIM Rubatec, SA, anul·lant la disposició de la despesa efectuada a favor d’aquesta
mercantil i l’exclusió de l’oferta presentada per Aeronaval Construcciones e Instal.,
SA, en compliment de la resolució núm. 180/2016 del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, de 25 de novembre de 2016, i mantenint la vigència
de la resta de pronunciaments de l’acord; reajustar la distribució pressupostària
del contracte al seu termini d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de
514.189,41 euros de l’anualitat 2016 a les anualitats del 2020 i 2021, amb càrrec
al Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document; adjudicar
l’esmentat contracte a Aeronaval Construcciones e Instal., SA (ACISA), amb NIF
A28526275, per un import de 6.064.761,19 euros, amb una baixa del 37,06%
sobre el preu de sortida, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada
l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import
adjudicació 5.012.199,33 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA
d'1.052.561,86 euros; formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués
acordat l'aixecament de la suspensió; designar com a responsable del contracte el
Sr. Eduardo Carrasco González, l'Enginyer de Camins del departament de Xarxes
Viàries; anul·lar part de l'autorització de despesa de l’esmentat contracte per un
import de 705.339,25 euros, corresponent a la diferència entre la baixa sobre el
preu de licitació presentada per ACISA, i l’import anul·lat per l’acord de 30 de juny
de 2016, amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix
document; donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
63. Excloure de la licitació del contracte núm. 16003212, que té per objecte
l’execució de les obres de millora de senyalització horitzontal i el foment de
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral 20162017, Lot 1, Lot 2, Lot 3 i Lot 4, les proposicions presentades pels següents
licitadors, per estimar que no poden ser complertes a conseqüència de la inclusió
de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.04 del RDLeg
3/2007, Text refós de la Llei de contractes del sector públic: Proseñal, SLU en els
lots 1, 2 i 4; Agrovial, SA en els lots 2 i 3; Señalizaciones Jica, SA en els lots 3 i 4;
Hiez Hornidurak Instalazioak, SA en el lot 2; Ecocivil Electromur GE, SL en el lot 3 i
Viabal Manteniment i Conservació, SA en el lot 4; desestimar la sol·licitud
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formulada per Señalizaciones Jica, SA el 14 de novembre de 2016, en relació a les
ofertes admeses, d’acord amb la proposta de la Mesa recollida a l’acta de la sessió
del 17 de novembre de 2016; adjudicar el contracte núm. 16003212 de
conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en
l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en ser considerades les ofertes
més avantatjoses a: Lot 1: amb codi de contracte 16006605 a Api Movilidad, SA,
NIF A78015880, amb una baixa del 38,12% sobre l’import de licitació, per un
import de 257.326,14 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net
212.666,23 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
44.659,91 euros; Lot 2: amb codi de contracte 16006607 a Señales Girod, SL, NIF
B60070505, amb una baixa del 40,00% sobre l’import de licitació, per un import
de 279.749,04 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net
231.197,55 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
48.551,49 euros; Lot 3: amb codi de contracte 16006608 a Imesapi, SA, NIF
A28010478, amb una baixa del 39,17% sobre l’import de licitació, per un import
de 290.270,77 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net
239.893,20 euros amb tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de
50.377,57 euros; Lot 4: amb codi de contracte 16006610 a Temavial, SL, NIF
B60736600, amb una baixa del 40,00% sobre l’import de licitació, per un import
de 234.690,13 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net
193.958,79 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
40.731,34 euros; reajustar la distribució pressupostària del contracte al seu
termini d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 551.606,85 euros de
l’anualitat 2016 a l’anualitat 2017, amb càrrec al pressupost i partida indicada en
aquest mateix document; disposar a favor de cadascun dels adjudicataris la
quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document; requerir els adjudicataris
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l'adjudicació, compareguin per formalitzar el contracte a les
dependències del Departament d'administració de la Gerència d'Ecologia Urbana;
anul·lar part de l'autorització de despesa de l’esmentat contracte, per un import
de 688.393,15 euros corresponent a les baixes sobre el preu de licitació
presentades pels proposats adjudicataris, amb càrrec als pressupostos i partides
indicades en aquest mateix document; designar com a responsable del contracte al
Sr. Albert Moreno i Álvarez, Cap del servei de pavimentació. donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
64. Excloure de la licitació del contracte núm. 16006347, que té per objecte la
Conservació i el manteniment del Parc Güell, Lot 1, i el foment de l’ocupació de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, la proposició
presentada per Comsa Service FM, SAU, per estimar que no pot ser complida com
a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de
conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic; adjudicar l’esmentat contracte, per un import màxim de 750.000,00 euros,
IVA inclòs, amb una baixa del 15,50% sobre els preus unitaris, i de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda a l'expedient a Obres i
Contractes Penta, SA, NIF A60514643, d'acord amb la seva proposició en ser
considerada l’oferta més avantatjosa; sotmès a la condició suspensiva d'existència
de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; disposar a
favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import net 619.834,71 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i
import de l'IVA de 130.165,29 euros; total import d’adjudicació 750.000,00 euros;
formalitzar el contracte 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 que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió; designar com a responsable del contracte a la Sra. María Luisa Aguado
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Martínez, l'Arquitecta Cap del Departament; donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
65. Adjudicar el contracte núm. 16006350 que té per objecte la Conservació i el
manteniment dels monuments (2017-2018), Lot 2, i el foment de l'ocupació de
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per un import
màxim de 2.280.000,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 16,05% sobre els
preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda a l'expedient a Obres i Contractes Penta, SA, NIF A60514643, d'acord
amb la seva proposició en ser considerades l'oferta més avantatjosa; sotmès a la
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l'actual; disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb
càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document
amb el següent desglossament: import net 1.884.297,52 euros amb tipus
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 753.719,01 euros; total import
d’adjudicació 2.280.000 euros; formalitzar el contracte 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 que hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués
acordat l'aixecament de la suspensió; designar com a responsable del contracte a
la Sra. María Luisa Aguado Martínez, l'Arquitecta Cap del Departament; donar-ne
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
66. Excloure de la licitació del contracte núm. 16006356, que té per objecte la
Conservació i el manteniment dels Edificis, Lot 3, i el foment de l’ocupació de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, la proposició
presentada per Comsa Service FM, SAU, per estimar que no pot ser complida com
a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de
conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic; adjudicar l’esmentat contracte, per un import màxim d’1.520.000,00 euros,
IVA inclòs, amb una baixa del 16,55% sobre els preus unitaris, i de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
Eurocatalana Obres i Serveis, SA, NIF A08663619, d'acord amb la seva proposició,
en ser considerada l’oferta més avantatjosa; sotmès a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual;
disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i
als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import net 1.256.198,35 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA,
i import de l'IVA de 263.801,65 euros; total 1.520.000,00 euros; formalitzar el
contracte 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
que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió;
designar com a responsable del contracte a la Sra. María Luisa Aguado Martínez,
l’Arquitecta Cap del Departament; donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat
67. Adjudicar el contracte núm. 16006357, que té per objecte la Conservació i el
manteniment del Monestir de Pedralbes, Lot 4, i el foment de l’ocupació de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per un import
màxim de 750.000,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 21,90% sobre els
preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient a Comsa Service FM, SAU, NIF A60470127, d'acord amb
la seva proposició en ser considerada l’oferta més avantatjoses; sotmès a la
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l'actual; disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb
càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document
amb el següent desglossament: import net 619.834,71 euros amb tipus impositiu
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del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 130.165,29 euros; total import d’adjudicació
750.000,00 euros; formalitzar el contracte 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 que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió; designar com a responsable del contracte a la Sra.
María Luisa Aguado, l'Arquitecta Cap del Departament; donar-ne compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Districte de Ciutat Vella
68. Aprovar definitivament el Projecte executiu de millora de l’edifici de “La
Fàbrica del Sol”, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal,
d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte, que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
906.471,73 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
(TRLLMRLC); notificar a les parts interessades; publicar aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província (BOPB) 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 Sants-Montjuïc
69. 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 del projecte executiu d’adequació de
l’edifici Lleialtat Santsenca per a convertir-lo en un equipament per a l’ús del barri i
de les seves entitats i associacions, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal
BIMSA, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per
reproduït, per un import de 2.954.124,49 euros, el 21% de l’impost del valor afegit
(IVA) inclòs, quantitat derivada de sumar a l’import d’adjudicació a Constructora
Calaf, SAU, que era de 2.481.831,85 euros IVA inclòs, l’import de la modificació
(consistent en: increments d’amidaments; adequació a nous requeriments
municipals; consolidació façana patrimonial; consolidació d’altres elements
patrimonials; consolidació fonamentació i façana de la finca veïna) i que puja a
472.292,64 euros 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; i
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte d'Horta-Guinardó
70. Aprovar definitivament el Projecte executiu per l'adequació interior de les
plantes 3, 2, 1, -1 i -3 de la Residència Assistida per a Gent Gran "Parc del
Guinardó" al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord
amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
2.320.657,35 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
(TRLLMRLC); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un
diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de
l’actuació.
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Districte de Sant Andreu
71. Aprovar la proposta de Primera Addenda al conveni marc de col·laboració
per a l’establiment dels termes i condicions que regiran les relacions entre la
Societat Municipal de Gestió Urbanística, SA (Bagursa) i Barcelona Sagrera Alta
Velocitat, SA per a les actuacions de gestió urbanística i desenvolupament
d’actuacions urbanístiques en l’àmbit de Sant Andreu- La Sagrera i llur
finançament que va ser signat el 12 de juliol de 2016, per un import màxim de
90.000,00 euros, relativa a l’encàrrec de Bagursa a BSAV per a la redacció i
formulació dels Projectes d’Urbanització Fase 1 Àmbit A, Àmbit B, Àmbit C y Àmbit
D del PMU Sector Entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2 (parcial) i el seu finançament, de
conformitat amb els informes que figuren a l’expedient administratiu i que es
donen per reproduïts; facultar el Director General de Bagursa per a la formalització
de l’esmentada Primera Addenda.
72. Aprovar la proposta de Segona Addenda al conveni marc de col·laboració per
a l’establiment dels termes i condicions que regiran les relacions entre la Societat
Municipal de Gestió Urbanística, SA (Bagursa) i Barcelona Sagrera Alta Velocitat,
SA per a les actuacions de gestió urbanística i desenvolupament d’actuacions
urbanístiques en l’àmbit de Sant Andreu- La Sagrera i llur finançament que va ser
signat el 12 de juliol de 2016, per un import màxim de 50.000 euros, relativa a
l’execució de les obres d’enderroc de les edificacions situades a Baixada de la
Sagrera núm. 7/ Gran de la Sagrera, 18, i local del número 9 Bis de Baixada de la
Sagrera de Barcelona, i el seu finançament, d’acord amb els informes que figuren a
l’expedient administratiu i que es donen per reproduïts; facultar el Director General
de Bagursa per a la formalització de l’esmentada Segona Addenda.
Mocions
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
M1. Aprovar l'encàrrec de gestió a la Fundació Barcelona Institute of Technology
for the habitat (BIT HABITAT) per a l'assistència tècnica per a crear, impulsar i
dinamitzar la Comissió de Coordinació del 22@, d'acord amb les prescripcions
generals de l'encàrrec que figuren a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa
per un import de 726.000,00 euros, amb càrrec als pressupostos de la Gerència
d'Empresa, Cultura i Innovació dels exercicis 2017 (244.200,00 euros), 2018
(241.200,00 euros) i 2019 (241.200,00 euros), subjectes a l'existència de crèdit
adequat i suficient, a favor de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the
habitat (BIT HABITAT). Publicar aquest acord al BOP i a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
M2. Aprovar el Protocol d’intencions a subscriure entre l’Ajuntament de
Barcelona, d’una part, i la Fundació Sant Josep Oriol, amb domicili al carrer Joan
Güell núms. 198-200 de Barcelona, d’altre, que té per objecte reconduir les
condicions i determinacions urbanístiques derivades del Pla especial urbanístic
integral i de millora urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació de
l’equipament del carrer Remei, 18-32 i ajust viari en el front dels carrers Joan
Güell i del Remei, legitimades per la llicència d’obres 04-2015LL26171; i facultar la
lma Sra. Janet Sanz Cid, Cinquena Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,
per a la signatura del Protocol.
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DISPOSICIONS GENERALS
Acords dels òrgans de govern
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 prorrogat
Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 20 d’octubre de 2016
Expedient núm. 3-132/2016
INGRESSOS
Partida
0201/45045/93219

Descripció
Aportació de la Generalitat de Catalunya. Ingressos
per Contracte Programa 2016-2019. Institut
Municipal de Serveis Socials. Atenció SAD.
TOTAL

Alta
5.100.000,00

5.100.000,00

DESPESES
Partida
0201/41040/23152

Descripció
Institut Municipal de Serveis Socials. Atenció SAD.
Aportació de la Generalitat de Catalunya. Ingressos
per Contracte Programa 2016-2
TOTAL

Alta
5.100.000,00

5.100.000,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 27 d’octubre de 2016
Expedient núm.3-115/2016
INGRESSOS
Partida
0703/42010/93219

Descripció
Fons Complementari de Finançament
TOTAL

Alta
606.320,00
606.320,00

DESPESES
Partida
0703/46403/94311

Descripció
Transferència corrent a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) per l’aportació del 7,6% dels
ingressos de l’Estat per cessió de tributs i Fons
Complementari de Finançament
TOTAL

Alta
606.320,00

606.320,00
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 10 de novembre de 2016
Expedient núm.3-139/2016
INGRESSOS
Partida

Descripció

0201/45040/93219

Aportacions de la Generalitat de Catalunya.
Ingressos per Contracte Programa 2016-2019.

0201/45045/93219
0201/45044/93219
0201/45041/93219

Alta
1.959.602,16
4.983.713,24
131.728,30
304.037,20

TOTAL

7.379.080,90

DESPESES
Partida

Descripció

0201/41040/23152

Institut Municipal de Serveis Socials. Atenció SAD.

0201/41040/23151

Institut Municipal de Serveis Socials. Serveis Socials
bàsics Convenis amb instit. sense afany lucre. Acoll.
i ac. immigrants
Convenis amb instit. sense afany lucre. At. infància i
adolescència
Aportacions de la Generalitat de Catalunya.
Ingressos per Contracte Programa 2016-2019

0201/48903/23161
0201/48903/23111

TOTAL

Alta
1.959.602,16
4.983.713,24
131.728,30
304.037,20

7.379.080,90

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 10 de novembre de 2016
Expedient núm.3-142/2016
INGRESSOS
Partida

Descripció

0701/45083/93219

Aport. de la Generalitat per FFT per ingressos
corresponents a la recaptació de l’IEET en el primer
trimestre de 2016 (impost sobre les estades en
establiments turístics)
TOTAL

Alta
185.000,00

185.000,00

DESPESES
Partida

Descripció

0608/22719/17221

Altres contractes de serveis municipals. Fons
Foment Turisme. Projecte Casa de l’Aigua Trinitat
Nova
Convenis amb institucions sense afany lucre. Fons
Foment Turisme. Projecte Casa de l’Aigua Trinitat
Nova

0608/48903/17221

TOTAL

Alta
85.000,00

100.000,00

185.000,00
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 17 de novembre de 2016
Expedient núm.3-145/2016
INGRESSOS
Partida

Descripció

0701/45083/93219

Aport. de la Generalitat per FFT per ingressos
corresponents a la recaptació de l’IEET en el primer
trimestre de 2016 (impost sobre les estades en
establiments turístics)
TOTAL

Alta
28.000,00

28.000,00

DESPESES
Partida

Descripció

0501/21200/43211

Manteniment edificis i altres construccions. Fons
Foment Turisme. Projecte Led’s colors cascada1
(escales inferiors de la Font Màgica de Montjuïc)
TOTAL

Alta
28.000,00

28.000,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 17 de novembre de 2016
Expedient núm.3-147/2016
INGRESSOS
Partida

Descripció

0201/46409/93219

Aportació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB). Conveni Programa CUESB.
TOTAL

Alta
114.352,27
114.352,27

DESPESES
Partida

Descripció

0201/22731/23191

A contractes d’acció social. Emergències i urgències
socials. Aportació AMB Conveni Programa CUESB
TOTAL

Alta
114.352,27

114.352,27
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 24 de novembre de 2016
Expedient núm.3-153/2016
INGRESSOS
Partida

Descripció

Alta

0607/41000/93219

Aportació de l’Institut Municipal de Serveis Socials
per atendre despeses del projecte Interxarxes del
Districte Horta-Guinardó

11.990,00

TOTAL

11.990,00

DESPESES
Partida

Descripció

Alta

0607/22610/23213

A Despeses serveis. Promoció i participació infància.
Aportació de l’Institut Municipal de Serveis Socials
per atendre despeses del projecte Interxarxes del
Districte Horta-Guinardó

11.990,00

TOTAL

11.990,00

TRANSFERÈNCIES
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 10 de novembre de 2016
Expedient núm. 3-140/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

703

D/50000/92911

Tipus
Ass.
MC7(0)

801

D/44300/33321

MC8(0)

801

D/44300/33311

MC8(0)

801

D/44300/33411

MC8(0)

Descripció
Fons de contingència L.O.
2/2012
ICUB. Arts escèniques
ICUB. Museus i centres
patrimonials
ICUB. Promoció cultural
TOTAL

Altes

Baixes

0

2.430.000,00

500.000,00

0

1.800.000,00

0

130.000,00

0

2.430.000,00

2.430.000,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 24 de novembre de 2016
Expedient núm. 3-150/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

Tipus
Ass.

Descripció

608

D/22716/16511

MC7(0)

Manteniment xarxa enllumenat
públic

201

D/44320/15211

MC8(0)

Patronat Municipal Habitatge

603

D/48100/92011

MC7(0)

Ajuts per estudis i investigació

Altes

Baixes

0

160.000,00

160.000,00

0

0

23.553,00
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Ce.Ce.

Pos. Pres.

Tipus
Ass.

603

D/49999/99999

MC7(0)

603

D/48999/92412

MC7(0)

603

D/21200/93314

MC8(0)

701

D/48903/23291

701

D/23120/23291

601

Descripció
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Altes

Baixes

Ajust pròrroga cap.4

0

88.498,00

0

15.000,00

127.051,00

0

MC7(0)

Subvencions gestió de serveis
Manteniment edificis i altres
construccions
Convenis amb instit. sense
afany lucre

0

100.000,00

MC8(0)

Locomoció personal no directiu

100.000,00

0

D/22610/43341

MC8(0)

26.845,00

0

701

D/22606/91223

MC7(0)

0

54.000,00

701

D/48903/91223

MC8(0)

54.000,00

0

701

D/48903/23291

MC7(0)

Despeses serveis
Reunions , conferències i
cursos
Convenis amb instit.sense
afany lucre
Convenis amb instit.sense
afany lucre

0

7.560,00

605

D/22610/23291

MC8(0)

7.560,00

0

701

D/22698/43142

MC7(0)

0

26.845,00

801

D/48001/33711

MC7(0)

Despeses serveis
Pla Integral i Transversal de
Comerç
Ajuts a famílies. Gestió
Centres Cívics

0

73.703,09

701

D/22703/92321

MC8(0)

7.037,00

0

601

D/48998/33711

MC8(0)

7.773,54

0

602

D/48998/33711

MC8(0)

22.416,21

0

603

D/22610/33712

MC8(0)

11.348,50

0

604

D/48998/33711

MC8(0)

6.254,53

0

606

D/22610/33711

MC8(0)

2.952,30

0

607

D/48904/33711

MC8(0)

Treballs tècncics
Subvencions gestió Centres
Cívics
Subvencions gestió Centres
Cívics
Despeses serveis.Accions
complem.Centres Cívics
Subvencions gestió Centres
Cívics
Despeses serveis.Gestió
Centres Cívics
Altres aport.instit.s/lucre.
G.Centres Cívics

501

D/29999/99999

MC7(0)

608

D/48998/33711

MC8(0)

608

D/22719/33711

MC8(0)

609

D/22719/33711

MC8(0)

610

D/22719/33711

MC8(0)

604

D/22610/92011

MC8(0)

610

D/48998/33711

MC8(0)

610

D/48533/33711

MC8(0)

604

D/48100/93314

MC7(0)

604

D/22610/93314

MC8(0)

Ajuts per estudis i investigació
Despeses serveis.
Manteniment edificis

601

D/22719/33811

MC7(0)

603

D/22610/34112

MC7(0)

601

D/29999/39999

MC7(0)

Ajust pròrroga cap,.2
Subvencions gestió Centres
Cívics
Altres contractes
serveis.Gestió Centres Cívics
Altres contractes
serveis.Gestió Centres Cívics
Altres contractes
serveis.Gestió Centres Cívics
Despeses serveis.
Administració general
Subvencions gestió Centres
Cívics
Federació Clot Camp de l'Arpa.
G.C.Cívics

4.818,11

0

0

7.037,00

5.740,67

0

1.410,71

0

8.041,15

0

1.390,74

0

2.156,27

0

1.182,12

0

374,51

0

0

12.156,27

10.000,00

0

Altres contractes serveis.

0

48.750,00

Despeses serveis

0

24.800,00

Ajust pròrroga cap,.2

0

40.000,00
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Ce.Ce.

Pos. Pres.

Tipus
Ass.

604

D/22610/33712

MC7(0)

602

D/22719/33811

603

D/22719/33811

604

Descripció

65

Altes

Baixes

Despeses serveis

0

10.000,00

MC7(0)

Altres contractes serveis.

0

22.750,00

MC7(0)

Altres contractes serveis.

0

13.381,05

D/22719/33811

MC7(0)

Altres contractes serveis.

0

318,95

801

D/44300/33011

MC8(0)

ICUB. Administració general

160.000,00

0

801

D/44300/33211

MC8(0)

ICUB. Biblioteques

610

D/22719/33811

MC7(0)

Altres contractes serveis.
TOTAL

25.500,00

0

0

25.500,00

753.852,36

753.852,36

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 24 de novembre de 2016
Expedient núm. 3-152/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

Descripció

D/15400/92921

Tipus
Ass.
MC7(0)

703
201

D/46717/31211

MC8(0)

Transfer. PAMEM. Reg. cost
sentencia 1001/2015

Altes

Baixes

0

246.309,74

246.309,74

0

246.309,74

246.309,74

Contingències

TOTAL

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 1 de desembre de 2016
Expedient núm. 3-141/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

703

D/50000/92911

Tipus
Ass.
MC7(0)

701

D/62256/15121

MC8(0)

801

D/44300/33311

MC8(0)

Descripció
Fons de contingència L.O.
2/2012
Teatre Tantarantana.
Adquisició
ICUB. Museus i centres
patrimonials
TOTAL

Altes

Baixes

0

2.008.900,00

1.300.000,00

0

708.900,00

0

2.008.900,00

2.008.900,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 1 de desembre de 2016
Expedient núm. 3-157/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

Descripció

D/22109/92011

Tipus
Ass.
MC7(0)

603
101

Altes

Baixes

Material no inventariable

0

14.000,00

D/22109/92012

MC8(0)

Material no inventariable

14.000,00

0
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Ce.Ce.

Pos. Pres.

Descripció

D/22109/92012

Tipus
Ass.
MC7(0)

601
201

D/22109/92521

201

D/22601/91211

201
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Altes

Baixes

Altre material de consum

0

6.500,00

MC7(0)

Altre material de consum

0

9.800,00

MC7(0)

Atencions protocolàries

0

1.200,00

D/51000/23911

MC7(0)

Fons de contingència social

0

55.406,00

601

D/22610/23213

MC8(0)

Despeses serveis

8.000,00

0

604

D/22610/23221

MC8(0)

Despeses serveis

400

0

605

D/22610/23221

MC8(0)

Despeses serveis

15.000,00

0

606

D/22610/23221

MC8(0)

Despeses serveis

10.000,00

0

607

D/22610/23213

MC8(0)

Despeses serveis

10.006,00

0

609

D/22610/23021

MC8(0)

Despeses serveis

12.000,00

0

801

D/22626/23251

MC7(0)

Consells de participació

0

40.000,00

801

D/22719/23251

MC7(0)

Altres contractes serveis

0

110.000,00

801

D/22626/23261

MC7(0)

Consells de participació

0

25.000,00

801

D/22731/23261

MC7(0)

Contractes d'acció social

801

D/46747/23261

MC8(0)

602

D/22610/43341

MC8(0)

Consorci de Normalització
lingüística. Immigració
Despeses serveis

101

D/22109/92012

MC8(0)

101

D/22109/92012

MC8(0)

701

D/22703/43351

MC8(0)

Treballs tècnics

701

D/22698/43142

MC7(0)

701

D/22109/92011

MC7(0)

Pla integral i transversal de
comerç
Altre material de consum

101

D/22109/92012

MC8(0)

Altre material de consum

701

D/48903/43351

MC7(0)

701

D/22698/43142

MC7(0)

607

D/22610/43341

MC8(0)

Convenis amb institucions
sense afany lucre
Pla integral i transversal de
comerç
Despeses serveis

608

D/46703/32612

MC7(0)

606

D/48999/34112

MC8(0)

Consorci Educació de
Barcelona
Subvencions gestió de serveis

606

D/22601/33811

MC7(0)

Atencions protocolàries

201

D/46703/32321

MC8(0)

Consorci Educació de
Barcelona

0

125.000,00

300.000,00

0

58.327,00

0

Altre material de consum

6.500,00

0

Altre material de consum

11.000,00

0

115.000,00

0

0

58.327,00

0

15.000,00

15.000,00

0

0

115.000,00

0

22.075,00

TOTAL

22.075,00

0

0

50.000,00

23.850,00

0

0

23.850,00

50.000,00

0

671.158,00

671.158,00
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 1 de desembre de 2016
Expedient núm. 3-159/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

Descripció

D/46401/16231

Tipus
Ass.
MC7(0)

502
703

D/44320/15211

MC8(0)

Patronat Municipal de
l'Habitatge

Altes

Baixes

0

510.502,21

510.502,21

0

510.502,21

510.502,21

AMB-TMTR

TOTAL

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016
Expedient núm. 3-162/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

Descripció

D/22109/33811

Tipus
Ass.
MC7(0)

610

Altes

Baixes

0

1.500,00

610

D/48101/33411

MC8(0)

Premis, beques i pensions
immigració
Compra de serveis

1.500,00

0

610

D/22610/92011

MC7(0)

101

D/22109/92012

MC8(0)

0

2.000,00

Altre material de consum no
inventariable
Altres subvencions sense afany
lucre
Altre material de conum

2.000,00

0

601

D/48902/23213

MC7(0)

0

3.451,75

101

D/22109/92012

MC8(0)

24.106,16

0

201

D/41080/23411

MC8(0)

3.451,75

0

401

D/22109/92012

MC7(0)

0

24.106,16

31.057,91

31.057,91

Altre material de consum

Institut Mpal.Persones amb
Discapacitat
Altre material de conum
TOTAL

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016
Expedient núm. 3-166/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

Descripció

D/15400/31111

Tipus
Ass.
MC7(0)

201
201

D/46717/31211

MC8(0)

PAMEM. Assistència sanitària

Contingències

TOTAL

Altes

Baixes

0

3.221.073,98

3.221.073,98

0

3.221.073,98

3.221.073,98
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016
Expedient núm. 3-167/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

Descripció

D/48939/23151

Tipus
Ass.
MC7(0)

701

Altes

Baixes

Subv.persones sense recursos

0

2.500.000,00

607

D/22610/23222

MC7(0)

Despeses serveis. Gestió
equip.juvenils
Patronat Mpal de l'Habitatge

0

108.000,00

608

D/44320/23145

MC7(0)

0

160.000,00

601

D/48903/23281

MC7(0)

Convenis amb instit. sense
afany lucre
Convenis amb instit. sense
afany lucre
Subvencions gestió de serveis.

0

24.164,52

201

D/48903/23254

MC7(0)

0

14.455,78

601

D/48999/23222

MC7(0)

605

D/22699/23221

MC7(0)

0

10.000,00

Altres despeses.
Prom.Joventut
Despeses serveis. Prom.Gent
Gran
Despeses serveis.
Prom.infància
Inversions Consorci Educació

0

10.000,00

602

D/22610/23231

MC7(0)

0

1.102,70

603

D/22610/23213

MC7(0)

0

172.277,00

703

D/60990/32011

MC7(0)

0

2.350.000,00

201

D/46743/15211

MC8(0)

2.200.000,00

0

703

D/60977/15131

MC7(0)

0

2.200.000,00

201

D/46703/23111

MC8(0)

3.000.000,00

0

201

D/46703/32623

MC8(0)

2.350.000,00

0

7.550.000,00

7.550.000,00

Consorci Habitatge.
Prom.Habitatge social
Inversions Institut Mpal.
Mercats
Consorci Educació. At. Infància
i adolescència
Consorci Educació. Serveis
Educació.
TOTAL

NÚM. 1

10-1-2017

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

PRESSUPOSTOS GENERALS
Decret. D’acord amb el que preveu l’art. 169.6 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en no haver-se aprovat el pressupost per al 2017 i el previst a
l’art. 21 del Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el Capítol primer del
Títol sisè de la llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
Disposo:
“Efectuar els ajustos i adequacions que s’esmenten a l’annex d’acord amb l’art.
21 del Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, en el marc del Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2016
que es prorrogarà d’acord amb els articles esmentats”.
Que es compleixi.
Barcelona,29 de desembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref: 0020/2016 )
ANNEX AL DECRET D’ALCALDIA
PART PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS
PRESSUPOST DEL GRUP AJUNTAMENT

DE

LA

PRÒRROGA

DEL

Primer. Pròrroga.
A partir de l'1 de gener de 2017 queda prorrogat el Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2016 integrat per:
1. El pressupost de la mateixa Entitat
2. Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
a. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
b. Institut Municipal d’Educació
c. Institut Municipal d’Informàtica
d. Institut Municipal d’Hisenda
e. Institut Municipal d’Urbanisme
f. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
g. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
h. Institut Barcelona Esports
i. Institut Municipal de Serveis Socials
3. Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques
empresarials:
a. Institut de Cultura de Barcelona
b. Institut Municipal de Parcs i Jardins
c. Patronat Municipal de l’Habitatge
d. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
4. Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils
de capital íntegrament municipal:
a. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats
Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
b. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
c. SPM Barcelona Activa, SA
d. Barcelona Gestió Urbanística, SA
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e. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
f. Foment de Ciutat, S.A.
g. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.
h.
En tots els casos es prorroguen els crèdits inicials amb les excepcions següents:



No es prorroguen els crèdits per a despeses destinades a serveis o
programes que finalitzen el 2016.
No es prorroguen els crèdits per a despeses que estan finançades amb
crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament,
s’anaven a percebre en l’exercici 2016.

Segon. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés de l’Ajuntament
2.308.312.773,60 euros, distribuïts en els següents capítols:
INGRESSOS

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016 (*)

PREVISIÓ NO
PRORROGADA A
2017

serà

de

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

943.767.320,00

943.767.320,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

55.749.790,00

55.749.790,00

0,00

943.767.320,00
55.749.790,00

TOTAL CAPÍTOL 3

260.080.061,92

260.080.061,92

0,00

260.080.061,92

TOTAL CAPÍTOL 4

1.052.676.699,58

1.051.425.996,13

56.078.421,00

995.347.575,13

TOTAL CAPÍTOL 5
OPERACIONS
CORRENTS

42.135.629,00

42.135.629,00

0,00

42.135.629,00

2.354.409.500,50

2.353.158.797,05

56.078.421,00

2.297.080.376,05

TOTAL CAPÍTOL 6

500.080,00

100.080,00

0,00

100.080,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

29.106.649,00

10.000.010,00

5.417.692,45

4.582.317,55

29.606.729,00

10.100.090,00

5.417.692,45

4.682.397,55

OPERACIONS NO
FINANCERES

2.384.016.229,50

2.363.258.887,05

61.496.113,45

2.301.762.773,60

TOTAL CAPÍTOL 8

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

161.550.000,00

157.708.736,82

156.158.736,82

1.550.000,00

166.550.000,00

162.708.736,82

156.158.736,82

6.550.000,00

2.550.566.229,50

2.525.967.623,87

217.654.850,27

2.308.312.773,60

TOTAL
PRESSUPOST

La quantia del pressupost prorrogat de despesa de l’Ajuntament serà de
2.293.231.163,21 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA

CRÈDIT INICIAL
2015

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016 (*)

CRÈDIT NO
PRORROGAT A
2017

CRÈDIT
PRORROGAT A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

355.786.464,55

355.786.464,55

0,00

355.786.464,55

TOTAL CAPÍTOL 2

603.468.828,03

602.409.334,73

119.825,60

602.289.509,13

TOTAL CAPÍTOL 3

34.707.752,20

34.707.752,20

10.298.428,66

24.409.323,54

TOTAL CAPÍTOL 4
OPERACIONS
CORRENTS

995.669.824,78

994.650.766,36

54.878.421,00

939.772.345,36

1.989.632.869,56

1.987.554.317,84

65.296.675,26

1.922.257.642,58

TOTAL CAPÍTOL 5

6.477.736,89

6.477.736,89

0,00

6.477.736,89
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FONS DE
CONTINGÈNCIA

6.477.736,89

6.477.736,89

0,00

6.477.736,89

TOTAL CAPÍTOL 6

352.109.003,55

267.219.357,74

58.951.156,66

208.268.201,08

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

21.741.338,55

15.552.538,55

0,00

15.552.538,55

373.850.342,10

282.771.896,29

58.951.156,66

223.820.739,63

OPERACIONS NO
FINANCERES

2.369.960.948,55

2.276.803.951,02

124.247.831,92

2.152.556.119,10

TOTAL CAPÍTOL 8

21.421.544,14

21.421.544,14

8.421.500,03

13.000.044,11

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

159.183.736,81

157.708.736,82

30.033.736,82

127.675.000,00

180.605.280,95

179.130.280,96

38.455.236,85

140.675.044,11

2.550.566.229,50

2.455.934.231,98

162.703.068,77

2.293.231.163,21

TOTAL
PRESSUPOST

((*) Les previsions inicials d’ingressos i els crèdits inicials de despeses del
pressupost de l’exercici 2017 s’han adaptat a la nova distribució de serveis i
competències en l’estructura orgànica derivada del pacte de govern entre
Barcelona en Comú i el PSC de maig de 2016.
La quantia del pressupost d’ingressos prorrogat del Grup Ajuntament serà de
2.536.695.772,67 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA A
2017

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

943.767.320,00

943.767.320,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

55.749.790,00

55.749.790,00

0,00

55.749.790,00

TOTAL CAPÍTOL 3

401.137.322,41

400.182.948,41

0,00

400.182.948,41

TOTAL CAPÍTOL 4

1.068.781.005,81

1.066.179.324,03

57.458.983,00

1.008.720.341,03

TOTAL CAPÍTOL 5
OPERACIONS
CORRENTS

66.805.163,62

66.205.163,62

0,00

66.205.163,62

2.536.240.601,84

2.532.084.546,06

57.458.983,00

943.767.320,00

2.474.625.563,06

TOTAL CAPÍTOL 6

33.447.866,00

33.047.866,00

23.480.912,00

9.566.954,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

46.266.725,51

26.811.719,51

5.417.692,45

21.394.027,06

79.714.591,51

59.859.585,51

28.898.604,45

30.960.981,06

OPERACIONS NO
FINANCERES

2.615.955.193,35

2.591.944.131,57

86.357.587,45

2.505.586.544,12

TOTAL CAPÍTOL 8

29.559.228,55

29.559.228,55

0,00

29.559.228,55

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

174.942.000,00

171.100.736,82

169.550.736,82

1.550.000,00

204.501.228,55

200.659.965,37

169.550.736,82

31.109.228,55

TOTAL
PRESSUPOST

2.820.456.421,90

2.792.604.096,94

255.908.324,27

2.536.695.772,67

La quantia del pressupost de despeses prorrogat del Grup Ajuntament serà de
2.535.028.672,68 euros, distribuïts en els següents capítols:
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2015
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CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

CRÉDIT NO
PRORROGAT A
2017

10-1-2017

CRÈDIT
PRORROGAT A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

623.217.076,32

622.709.060,27

46.410,00

622.662.650,27

TOTAL CAPÍTOL 2

909.747.172,86

906.553.459,58

1.453.977,60

905.099.481,98

TOTAL CAPÍTOL 3

42.237.594,25

42.237.594,25

10.298.428,66

31.939.165,59

TOTAL CAPÍTOL 4

564.434.191,15

564.332.201,15

54.903.421,00

509.428.780,15

OPERACIONS
CORRENTS
TOTAL CAPÍTOL 5

2.139.636.034,58

2.135.832.315,25

66.702.237,26

6.477.736,89

6.477.736,89

0,00

2.069.130.077,9
9
6.477.736,89

FONS DE
CONTINGÈNCIA
TOTAL CAPÍTOL 6

6.477.736,89

6.477.736,89

0,00

6.477.736,89

419.618.188,88

328.617.616,75

63.763.183,66

264.854.433,09

TOTAL CAPÍTOL 7

21.741.338,55

15.552.538.55

0,00

15.552.538,55

OPERACIONS DE
CAPITAL

441.359.527,43

344.170.155,30

63.763.183,66

280.406.971,64

OPERACIONS NO
FINANCERES

2.587.473.298,90

2.486.480.207,44

130.465.420,92

2.356.014.786,5
2

TOTAL CAPÍTOL 8

25.001.035,19

25.001.035,19

8.421.500,03

16.579.535,16

TOTAL CAPÍTOL 9

207.982.087,81

206.507.087,82

44.072.736,82

162.434.351,00

OPERACIONS
FINANCERES

232.983.123,00

231.508.123,01

52.494.236,85

179.013.886,16

TOTAL
PRESSUPOST

2.820.456.421,90

2.717.988.330,45

182.959.657,77

2.535.028.672,6
8

Tercer. Bases d’execució
Com a conseqüència de la pròrroga per al 2017, segueixen en vigor les bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2015, en tot allò no modificat per la present
resolució.
Quart. Obertura de l’exercici 2017 i comptabilització de despeses.
L’exercici econòmic 2017 s’obrirà l’ 1 de gener i des d’aquest moment es podran
fer les operacions comptables necessàries.
PART SEGONA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS
DEL PRESSUPOST AJUNTAMENT
El pressupost de despeses prorrogat per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament
de Barcelona és el següent:
El capítol 1: es prorroguen la totalitat dels 355.786.464,55 euros pressupostats
en l’exercici 2016.
El capítol 2: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial del Pressupost de
l’exercici 2016 excepte el l’econòmic 0610-22750/15356 “Llei de Barris MaresmeBesòs” per import de 119.825,60€, ja que és un finançament afectat de la
Generalitat de Catalunya que no figura dins de les actuacions del 2017. (Art. 21.2
del RD 500/1990) “no se prorrogan los gastos que están financiados con crédito u
otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en
dicho ejercicio”.
La resta del capítol 2 es considera prorrogable atès que correspon a crèdits per
despeses recurrents.
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El capítol 3: no es prorroga l’import de 10.298.428,66 euros corresponents als
crèdits dels préstecs que a 01/01/2017 no estan vius. Per tant, l’import que
finalment es prorroga és de 24.409.323,54 euros.
El capítol 4: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial del Pressupost de
l’exercici 2016 excepte l’econòmic 0502 – 46401/16231 “AMB – Taxa
Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR)” per import de 54.878.421,00€.
L’Ajuntament recapta la TMTR de la Societat General d’Aigües de Barcelona
(SGAB) per compta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En el 2017 la
SGAB paga directament aquesta taxa a l’AMB, i l’AJBCN deixa de fer d’intermediari.
El capítol 5: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial previst al Pressupost
de l’exercici 2016 (6.477.736,89€), d’acord a que correspon al Fons de
Contingència regulat per l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El capítol 6: El pressupost d’inversions per l’exercici 2016 es va aprovar per un
import de 267.219.357,74€.
Segons l’escenari de pròrroga efectuat, es considera que la xifra màxima de
despesa de capítol 6 que es prorroga ascendeix a 208.268.201,08€. Per tant no es
prorroguen 58.951.156,66€.
Dit això, la pròrroga pressupostària s’ha efectuat seguint els criteris següents i
d’acord amb informació del Llibre d’Aprovats 2017 de projectes informats
favorablement per la Comissió de Govern fins a 17 de novembre de 2016:
Projectes prorrogables de capítol 6:
1) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a
concrets ja iniciats al 2015 i que cal continuar executant o finalitzar al
2017
per
import
de
69.619.016,95€.
Veure
detall
per
projecte:

TIPUS
PROJECTE

ESTAT

ORIGEN

CODI
PROJECTE

NOM PROJECTE

PRESSUPOST
2015

APROVATS 2017
a CdG 17/11/16

Concret

Prorrogable Capítol VI

P.01.6039

Fàbrica del Sol

219.500,00

Concret

Prorrogable Capítol VI

P.01.6082

Edifici de l'Hivernacle

873.464,00

360.000,00

Concret

Prorrogable Capítol VI

P.01.6104

Escola Massana

5.000.000,00

4.698.153,92

Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret
Concret

Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable
Prorrogable

Capítol VI
P.02.6011
Capítol VI
P.02.6021
Capítol VI
P.03.6002
Capítol VI
P.03.6034
Capítol VI
P.03.6039
Capítol VI
P.03.6048
Capítol VI
P.04.6007
Capítol VI
P.04.6014
Capítol VI
P.05.6011
Capítol VI
P.05.6041
Capítol VI
P.06.6009
Capítol VI
P.06.6814
Capítol VI
P.07.6006
Capítol VI
P.07.6013
Capítol VI
P.08.6032
Capítol VI
P.08.6074
Capítol VI
P.09.6066
Capítol VI
P.10.6009
Capítol VI
P.10.6030
Capítol VI
P.10.6031
Capítol VI
P.10.6077
Capítol VI
P.10.6081
Capítol VI Total

Mercat de Sant Antoni
Casal de Barri edifici Transformadors
Àmbit Can Batlló - Magòria
Poliesportiu Energia
Edifici Lleialtat Santsenca
Castell de Montjuïc
Av. Tarradellas
Biblioteca Comtes de Bell-lloc
Equipaments Pl. Sarrià
Turó Park
Centre de Serveis Socials Camp d'en Grassot
Expropiació PIM
Camp de futbol Sant Genís
Mercat La Vall d'Hebron
Piscina i pista Turó de la Peira
Àmbit C.Pedraforca i entorns
Equipament Esportiu Camp del Ferro
Vialitat Pl. Glòries
Trinxant-Meridiana
Nau industrial Ca l'Aliè
Parc - Plaça de les Glòries
C. Joncar

1.025.548,67

10.646.282,47 19.487.832,62
200.000,00 2.000.000,00
824.852,00
550.000,00
73.004,00 1.000.000,00
2.088.432,50 1.356.000,00
7.850.000,00
607.018,00
2.100.000,00
250.000,00
1.055.230,00 3.200.000,00
349.238,00
356.751,85
461.170,77
20.000,00
2.049.750,00
78.000,00
2.959.682,63
524.173,14
3.347.000,00
800.000,00
2.230.628,00 2.300.000,00
575.000,00 5.000.000,00
2.585.616,90 1.200.000,00
178.948,00
15.000,00
21.601.217,68 17.154.500,00
100.000,00
228.000,00
600.000,00
584.684,00
900.000,00
570.000,00
750.000,00 1.477.627,64
69.619.016,95 64.843.289,84
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2) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a
genèrics per fer front a actuacions no singularitzades i recurrents, en base
a la informació disponible fins a Comissió de Govern del 17 de novembre de 2016.
Engloben les necessitats bàsiques recurrents pel bon funcionament de la ciutat
per import de 138.649.184,13€. Veure detall per projecte:

TIPUS
PROJECTE

Genèric

ESTAT

ORIGEN

Prorrogable Capítol VI

CODI
PROJECTE

P.01.6048

NOM PROJECTE

Pla de manteniment integral Ciutat Vella

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.01.6049

Equipaments Ciutat Vella

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.01.6051

Equipaments Ciutat Vella

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.01.6081

Reserva de gestió Ciutat Vella

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.02.6030

Pla de manteniment integral Eixample

Genèric

Prorrogable Capítol VI

PRESSUPOST
2015

2.548.652,44
228.323,21
35.600,00
370.000,00
1.569.003,07

Equipaments Eixample

778.453,30

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.02.6040

Reserva de gestió Eixample

600.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.03.6038

Equipaments Sants-Montjuïc

P.02.6031

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.03.6051

Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.03.6052

Equipaments Sants-Montjuïc

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.03.6061

Reserva de gestió Sants-Montjuïc

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.04.6017

Pla de manteniment integral Les Corts

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.04.6018

Equipaments Les Corts

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.05.6026

Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi

71.200,00
3.309.120,85
710.155,90
600.000,00
2.544.609,08
149.542,80
7.257.124,90

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.05.6027

Equipaments Sarrià-Sant Gervasi

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.05.6029

Equipaments Sarrià-Sant Gervasi

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.05.6040

Reserva de gestió Sarrià-Sant Gervasi

600.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.06.6028

Reserva de gestió Gràcia

600.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.06.6033

Pla de manteniment integral Gràcia

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.06.6034

Equipaments Gràcia

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.07.6049

Pla de manteniment integral Horta-Guinardó

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.07.6050

Equipaments Horta-Guinardó

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.07.6052

Reserva de gestió Horta-Guinardó

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.08.6045

Pla de manteniment integral Nou Barris
Equipaments Nou Barris

131.703,40
17.800,00

4.716.649,92
290.071,75
1.332.702,89
443.814,65
600.000,00
5.310.463,11

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.08.6046

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.08.6048

Equipaments Nou Barris

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.08.6060

Reserva de gestió Nou Barris

1.000.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.08.6076

Inversions Districte Nou Barris

2.500.000,00
3.106.743,13

Prorrogable Capítol VI

P.09.6041

Pla de manteniment integral Sant Andreu

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.09.6042

Equipaments Sant Andreu

Genèric

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.09.6063

Reserva de gestió Sant Andreu

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.09.6072

Inversions Districte Sant Andreu

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.10.6041

Equipament integral persones amb addicció

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.10.6044

Pla de manteniment integral Sant Martí

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.10.6045

Equipaments Sant Martí

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.10.6066

Equipaments Sant Martí

312.842,88
35.600,00

529.190,48
800.000,00
4.900.000,00
380.000,00
3.971.421,72
332.944,73
71.200,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.10.6072

Reserva de gestió Sant Martí

600.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6002

Equipaments esportius

600.243,06

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6005

Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendi

1.080.821,40

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6011

Coordinació inversions

2.034.028,06

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6016

Franja forestal

188.983,31

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6017

Cases Consistorials

916.790,61

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6019

Semaforització

877.491,37

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6021

Projectes Institut Barcelona Esports

41.541,41

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6022

Manteniment centres educatius

6.178.171,48

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6025

Foment de la bicicleta

1.417.493,27

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6030

Equipaments empresa i ocupació

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6031

Ateneus de fabricació

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6033

RUN Manteniment

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6035

SmartCity

3.215.707,23
37.000,00
10.025.158,66
200.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6036

Sistemes d'informació. Gerència de Presidència i Economia

2.926.260,75

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6037

Transformació de l´administració

8.448.328,60

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6038

Cambres frigorífiques mercats

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6040

Estructures vials

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6043

Programa d'envelliment actiu

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6054

Centres Cívics

399.209,19
1.347.555,41
117.918,42
46.992,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6055

Patrimoni arbori

639.326,16

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6057

Pla de corredors verds

484.297,47

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6060

Skateparcs

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6061

Camps de futbol

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6063

Espais d'àpats en companyia

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6064

Tecnologies Informació i Comunicació

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6066

Centres Serveis Socials

P.11.6072

185.867,85
1.054.288,89
24.920,00
199.079,54
35.600,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

Col·leccions museus

346.032,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6074

Pla d'autosuficiència energètica

678.108,80

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6079

Pla d'optimització i qualitat d'obres

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6082

Centres de treball d'espais verds

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6084

Àrees de jocs infantils

Genèric

Inventari cartogràfic espais verds

213.600,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6088

Vegetació en espais urbans

660.869,14

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6089

Millora de la senyalització

405.128,00

Genèric

Prorrogable Capítol VI

72.018,59
75.614,40
1.103.300,99

Prorrogable Capítol VI

P.11.6086

P.11.6092

Reducció soroll ambiental

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6097

Reserva de gestió Ciutat

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6099

Pla de manteniment integral Ciutat

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6104

Equipaments culturals

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6105

Béns mobles Presidència i Economia

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6107

Seguretat en el trànsit

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6109

Microurbanitzacions

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6110

Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals

371.065,92
5.000.000,00
10.774.221,31
239.232,00
35.600,00
3.315.411,22
440.000,00
287.505,36

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6113

Sistemes d'informació.Gerència de Drets Socials

421.105,28

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6119

Espai Públic Autosuficient

250.000,00

Prorrogable Capítol VI

P.11.6163

Projectes BIM,SA

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.6164

Actuacions BIM,SA

7.018.181,10

Genèric

Genèric

Prorrogable Capítol VI

Escoles Bressol

1.000.000,00

P.11.6168

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.11.9900

Expropiacions

Genèric

Prorrogable Capítol VI

P.13.6003

Centre integral d'atenció persones vulnerables

Genèric

Prorrogable Capítol VI Total

451.408,00

8.933.643,73
479.129,94
138.649.184,13

10-1-2017

NÚM. 1

10-1-2017

75

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

D’altra banda cal indicar que es consideren com a projectes no prorrogables
de cap.6:
1) S’inclouen com a no prorrogables els projectes que s’identifiquen com a
concrets ja iniciats al 2015 i que no tenen continuïtat al 2017 per import de
58.951.156,66€. Veure detall per projecte:

TIPUS
PROJECTE

ESTAT

ORIGEN

CODI
PROJECTE

NOM PROJECTE

PRESSUPOST
2015

APROVATS 2017
a CdG 17/11/16

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.01.6008 Mercat de la Boqueria

648.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.01.6008 Mercat de la Boqueria

2.698.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.01.6019 Equipament C. Ripoll, 25

2.240.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.01.6043 Palau de la Virreina

552.008,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.01.6046 Habitatges per a desnonats

890.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.01.6099 C.Tapineria

725.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.03.6008 Edifici Zona Franca Guàrdia Urbana

1.810.000,25

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.03.6016 Llosa vies de Sants

8.509.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.03.6026 Av. Paral·lel

2.160.654,10

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.03.6026 Av. Paral·lel

6.728.209,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.03.6044 Jardins de Can Mantega

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.03.6065 Parc de la Prevenció

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.03.6067 Jardí de les escales Forestier-Miramar

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.04.6015 Centre de Normalització Lingüística Cristalleries Planel

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.04.6027 Centre Cívic Pere Quart

1.926.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.04.6028 Centre Esportiu Municipal Mamuts-Les Corts

350.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.05.6016 Rda. del Mig-Rda. General Mitre-Trav. de Dalt

2.296.500,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.05.6021 Parc Oriol Martorell

725.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.06.6011 Via Augusta

350.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.06.6813 Expropiació PIM

2.700.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.07.6026 Bateries antiaèries Turó de la Rovira

875.057,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.07.6026 Bateries antiaèries Turó de la Rovira

2.458.510,11

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.07.6034 Masia Can Fargues

2.304.778,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.07.6040 Centre Esportiu Municipal Velòdrom d'Horta

1.879.052,17

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.07.6041 Centre Esportiu Municipal Carmel

1.869.915,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.07.6055 Parc del Laberint d'Horta

1.016.393,47

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.07.6814 Expropiació PIM

400.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.07.6814 Expropiació PIM

900.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.07.6814 Expropiació PIM

85.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.08.6814 Expropiació PIM

15.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.09.6006 Espais de creació Fabra i Coats

1.835.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.09.6020 Casal de barri Can Portabella

1.600.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.09.6029 Ctra. de Ribas

60.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.10.6032 Casal de joves del Poblenou

800.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.10.6032 Casal de joves del Poblenou

550.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.10.6813 Expropiació PIM

1.257.401,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.12.6003 Masia de Can Girona

55.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.12.6003 Masia de Can Girona

145.793,98

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI P.12.6009 Magatzem de la Gruta del Fòrum

753.000,00

0,00

Concret

No Prorrogable Capítol VI Total

58.951.156,66

0,00

332.787,40

0,00

2.225.001,00

0,00

627.096,18

0,00

1.598.000,00

0,00

D’acord als detalls especificats anteriorment entre projectes prorrogables i no
prorrogables, es detallen a continuació les aplicacions pressupostàries de
capítol 6 amb crèdit prorrogat (208.268.201,08€) i no prorrogat
(58.951.156,66€).
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Aplicació Pres supostària cap.6: Orgànic-Econòm ic-Subprogram a-Actuació

NÚM. 1

CRÈDIT INICIAL
2015 (*)

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

CRÈDIT NO
PRORROGAT A
2017

10-1-2017

CRÈDIT
PRORROGAT A
2017

0101 60021 15211 P.07.6044.01 Adquisició solar Iriarte 14

302.966,46

0,00

0,00

0,00

0101 60023 15211 P.08.6036.01 Adqusició solar illa Q-c Aneto

331.848,56

0,00

0,00

0,00

0101 60026 15211 P.08.6017.01 Permuta Escolapi Càncer

893.212,90

0,00

0,00

0,00

0101 60031 15131 P.09.6027.01 Obres Torres i Bages 139-141

183.083,21

0,00

0,00

0,00

3.079.806,82

0,00

0,00

0,00

0101 63203 93314 P.11.6017.03 Manteniment Edificis Consistorials

196.562,35

196.562,35

0,00

196.562,35

0101 63316 93314 P.11.6017.05 Climatització cases consistorials

0101 62801 15211 P.08.6018.01 Adquisició finca illa A-Pl Eucaliptus

345.228,26

345.228,26

0,00

345.228,26

0201 63829 23013 P.11.6063.01 Espai d'àpats en companyia. Adequació

24.920,00

24.920,00

0,00

24.920,00

0201 63842 23151 P.11.6066.01 Centres Serveis Socials. Millores d'acce

35.600,00

35.600,00

0,00

35.600,00

0401 60262 15131 P.11.6107.01 Seguretat en el trànsit

710.277,73

710.277,73

0,00

710.277,73

0401 62647 13011 P.11.6064.01 Tecnologies informació i comunicació

199.079,54

199.079,54

0,00

199.079,54

0401 63305 13612 P.11.6005.01 Equipaments SPEIS

640.000,00

640.000,00

0,00

640.000,00

0501 61129 15131 P.09.6065.01 Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinita

548.825,00

0,00

0,00

0,00

0502 60364 15131 P.11.6057.02 Pla de corredors verds. Ciutadella – Col

484.297,47

484.297,47

0,00

484.297,47

0502 61124 17112 P.11.6083.01 Pla de la Biodiversitat. Elaboració prot

21.360,00

0,00

0,00

0,00

0502 62303 17221 P.01.6038.04 Fàbrica del Sol. Museografia

65.000,00

65.000,00

0,00

65.000,00

0502 63838 17221 P.01.6038.03 Fàbrica del Sol. Rehabilitació

154.500,00

154.500,00

0,00

154.500,00

0504 60109 15131 P.11.6011.05 Coordinació inversions. Infraestructures

886.142,26

886.142,26

0,00

886.142,26

0504 60203 17212 P.11.6092.01 Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sens
0504 60375 16511 P.11.6099.04 Enllumenat ciutat

371.065,92

371.065,92

0,00

371.065,92

5.791.625,96

5.791.625,96

0,00

5.791.625,96

0504 60441 17211 P.11.6079.01 Pla optimització i qualitat obres. Segui

72.018,59

72.018,59

0,00

72.018,59

0504 60751 13414 P.11.6089.01 Millora de la senyalització . Renovació

405.128,00

405.128,00

0,00

405.128,00

1.315.515,41

1.315.515,41

0,00

1.315.515,41

338.342,40

0,00

0,00

0,00

32.040,00

32.040,00

0,00

32.040,00

0504 61101 15331 P.11.6040.01 Rehabilitació i millora estructures vial
0504 61108 15131 P.11.6050.01 Soterrament línies elèctriques
0504 61122 15331 P.11.6040.03 Estructures vials.Aplicació pintures fot
0504 61123 15344 P.11.6099.02 PMI Ciutat. Asfaltat

3.360.964,67

3.360.964,67

0,00

3.360.964,67

0504 64001 15131 P.11.6011.04 Assistència òrgans inversions

614.310,05

614.310,05

0,00

614.310,05

0601 63220 93314 P.01.6049.01 Manteniment d'equipaments

228.323,20

228.323,20

0,00

228.323,20

0602 61116 15344 P.02.6030.02 PMI. Manteniment via pública

241.368,00

241.368,00

0,00

241.368,00

0602 61117 15131 P.02.6030.05 PMI. Redacció de projectes

106.800,00

106.800,00

0,00

106.800,00

0602 63220 93314 P.02.6031.01 Manteniment d'equipaments

231.000,00

231.000,00

0,00

231.000,00

0603 60388 15131 P.03.6022.01 Àmbit Marina del Prat Vermell. Mantenime

116.946,00

0,00

0,00

0,00

0603 61012 15357 P.03.6045.02 Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0603 61116 15344 P.03.6051.02 PMI. Manteniment via pública

605.200,00

605.200,00

0,00

605.200,00
536.500,00

0603 63220 93314 P.03.6052.01 Manteniment d'equipaments

536.500,00

536.500,00

0,00

0604 60789 34211 P.04.6028.01 Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista p

350.000,00

350.000,00

350.000,00

0,00

0605 61116 15344 P.05.6026.02 PMI. Manteniment via pública

249.200,00

249.200,00

0,00

249.200,00
35.600,00

0605 61117 15131 P.05.6026.05 PMI. Redacció de projectes
0605 63821 15131 P.05.6025.02 Dipòsit Rei Martí
0606 61116 15344 P.06.6033.02 PMI. Manteniment via pública

35.600,00

35.600,00

0,00

1.288.310,00

0,00

0,00

0,00

321.340,55

321.340,55

0,00

321.340,55

0606 61117 15131 P.06.6033.04 PMI. Redacció de projectes

68.352,00

68.352,00

0,00

68.352,00

0606 63220 93314 P.06.6034.01 Manteniment d'equipaments

192.400,00

192.400,00

0,00

192.400,00

0607 61116 15344 P.07.6049.03 PMI. Manteniment via pública

628.946,55

628.946,55

0,00

628.946,55

0607 62323 15131 P.07.6043.02 Equipament educatiu i esportiu Sardenya

275.816,10

0,00

0,00

0,00

0607 63220 93314 P.07.6050.01 Manteniment d'equipaments

443.814,65

443.814,65

0,00

443.814,65

0607 63806 15131 P.11.6054.01 Millores Centres Cívics
0608 60901 15131 P.08.6076.99 Inversions Districtes. Microactuacions
0608 61116 15344 P.08.6045.02 PMI. Manteniment via pública
0609 60901 15131 P.09.6072.99 Inversions Districtes. Microactuacions

46.992,00

46.992,00

0,00

46.992,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

561.835,64

561.835,64

0,00

561.835,64

4.900.000,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

0609 61116 15344 P.09.6041.02 PMI. Manteniment via pública

142.400,00

142.400,00

0,00

142.400,00

0609 63220 93314 P.09.6042.01 Manteniment d'equipaments

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0610 61116 15344 P.10.6044.02 PMI. Manteniment via pública

356.000,00

356.000,00

0,00

356.000,00

35.600,00

35.600,00

0,00

35.600,00

8.933.643,71

8.933.643,71

0,00

8.933.643,71

0703 60900 15131 P.11.9999.00 Inversions

13.460.606,19

12.824.851,45

550.000,00

12.274.851,45

0703 60900 23013 P.11.9999.00 Inversions

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0703 60900 33011 P.11.9999.00 Inversions

2.172.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0702 63501 92011 P.11.6105.01 Béns mobles de reposició
0703 60500 15121 P.11.9900.00 Expropiacions

0703 60900 43311 P.11.9999.00 Inversions

715.707,23

715.707,23

0,00

715.707,23

0703 60900 92612 P.11.9999.00 Inversions

24.701.581,53

23.408.042,88

0,00

23.408.042,88

887.287,50

0,00

0,00

0,00

161.222.912,19 109.479.996,68 46.399.692,61

63.080.304,07

0703 60970 15131 P.11.9999.01 Inversions Foment Ciutat
0703 60974 15131 P.11.9999.11 Inversions BIMSA
0703 60974 15344 P.11.9999.11 Inversions BIMSA

34.422.487,06

34.422.487,06

0,00

0703 60974 15358 P.11.9999.11 Inversions BIMSA

2.005.538,00

0,00

0,00

0,00

0703 60975 15121 P.11.9999.10 Inversions Bagursa

8.317.083,63

8.317.083,63

5.357.401,00

2.959.682,63

0703 60975 15131 P.11.9999.10 Inversions Bagursa

34.422.487,06

3.009.351,37

60.000,00

60.000,00

0,00

16.869.953,65

13.924.119,66

648.000,00

13.276.119,66

0703 60978 15131 P.11.9999.13 Inversions Barcelona Activa

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0703 60979 92612 P.11.9999.02 Inversions IMI

3.714.877,64

3.593.837,64

0,00

3.593.837,64

0703 60981 33011 P.11.9999.05 Inversions ICUB

5.595.069,10

4.195.050,00

3.609.786,00

585.264,00

928.108,80

928.108,80

0,00

928.108,80

0703 60983 34111 P.11.9999.06 Inversions I Barcelona Esports

2.049.784,47

641.784,47

0,00

641.784,47

0703 60984 16011 P.11.9999.27 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua

2.076.335,95

0,00

0,00

0,00

0703 60985 15131 P.11.9999.14 Inversions BSM

2.418.750,00

0,00

0,00

0,00

0703 60987 17111 P.11.9999.07 Inversions Parcs i Jardins

6.633.310,59

6.310.524,25

1.976.277,05

4.334.247,20

12.068.148,69

6.178.171,48

0,00

6.178.171,48

0703 60977 43121 P.11.9999.08 Inversions IM Mercats de Barcelona

0703 60982 17941 P.11.9999.16 Inversions Agència Energia de Barcelona

0703 60990 32011 P.11.9999.04 Inversions CEB
Total capítol 6

352.109.003,55 267.219.357,74 58.951.156,66 208.268.201,08
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Del capítol 7: Les transferències de capital per l’anualitat 2016 es va aprovar
per un import de 15.552.538,55€.
Segons l’escenari de pròrroga efectuat es considera prorrogable tot l’import del
crèdit inicial de l’exercici 2016, al tractar-se de projectes genèrics.
Dit això, la pròrroga pressupostària s’ha efectuat seguint els criteris següents i
d’acord amb informació del Llibre d’Aprovats 2017 de projectes informats
favorablement per la Comissió de Govern fins a 17 de novembre de 2016:
Projectes prorrogables:
1) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a genèrics
en base a la informació disponible fins a Comissió de Govern del 17 de novembre
de 2016. Engloben les aportacions de capital recurrents pel bon funcionament de la
ciutat per import de 15.552.538,55€. Veure detall per projecte:
TIPUS
PROJECTE

ESTAT

ORIGEN

CODI
PROJECTE

PRESSUPOST
2015

NOM PROJECTE

Genèric

Prorrogable Capítol VII

P.11.7001 Sistemes d'informació empresa i ocupació

Genèric

Prorrogable Capítol VII

P.11.7004 Vehicles i maquinària de parcs i jardins

1.300.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VII

P.11.7005 Habitatges Ciutat

3.647.507,00

Genèric

Prorrogable Capítol VII

P.11.7012 Institut de Cultura de Barcelona

5.240.773,00

Genèric

Prorrogable Capítol VII

P.11.7013 Barcelona Regional

3.197.486,00

Genèric

Prorrogable Capítol VII

P.11.7016 Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA

300.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VII

P.11.7030 Equipaments empresa i ocupació

574.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VII

P.12.7001 Consorci de la Mina

924.500,00

Genèric

Prorrogable Capítol VII

P.13.7006 Inversions Metropolitanes

257.000,00

Genèric

Prorrogable Capítol VII Total

111.272,55

15.552.538,55

Es detallen a continuació les aplicacions pressupostàries de capítol 7 amb
crèdit prorrogat (15.552.538,55):
Aplicació Pressupostària cap.7: Orgànic-Econòm ic-Subprogram a-Actuació

CRÈDIT INICIAL
2015

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

CRÈDIT NO
PRORROGAT A
2017

CRÈDIT
PRORROGAT A
2017

0501 71060 15221 P.11.7005.02 IM Paisatge Urbà

3.647.507,00

3.647.507,00

0,00

3.647.507,00

0501 76430 15341 P.11.7013.01 TC a Barcelona Regional

3.197.486,00

3.197.486,00

0,00

3.197.486,00

0703 74310 17111 P.11.9999.07 TC IM Parcs i Jardins No activable

111.272,55

111.272,55

0,00

111.272,55

0703 74421 15356 P.11.9999.10 Bagursa-No activable

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0703 74421 15357 P.11.9999.10 Bagursa-No activable

178.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0703 74421 15358 P.11.9999.10 Bagursa-No activable

200.000,00

0,00

0,00

0703 74421 15359 P.11.9999.10 Bagursa-No activable

204.600,00

0,00

0,00

0,00

0703 74431 15131 P.11.9999.01 Foment de Ciutat SA-No activable

179.000,00

0,00

0,00

0,00

0703 74480 49111 P.11.9999.17 Transferència capital ICB

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0703 76720 15131 P.11.9900.18 Consorci del Barri de la Mina

924.500,00

924.500,00

0,00

924.500,00

5.172.400,00

257.000,00

0,00

257.000,00

0703 78099 15131 P.11.9999.00 Altres transferències de capital
0703 78099 23013 P.11.9999.00 Altres transferències de capital

100,00

0,00

0,00

0,00

0703 78099 43311 P.11.9999.00 Altres transferències de capital

2.185.600,00

1.874.000,00

0,00

1.874.000,00

0703 78099 92011 P.11.9999.00 Altres transferències de capital
0801 74300 33011 P.11.7012.01 IM de Cultura de Barcelona
Total capítol 7

100,00

0,00

0,00

0,00

5.240.773,00

5.240.773,00

0,00

5.240.773,00

21.741.338,55

15.552.538,55

0,00

15.552.538,55

El capítol 8: per l’exercici 2017 es prorroga l’import de 13.000.044,11€
corresponent a:
a. L’econòmic 84010 “Dipòsits constituïts llarg termini” d’import 5.000.000,00.
Es prorroga el crèdit inicial 2016 per fer front a la garantia establerta amb HSBC
en relació a tres swaps que l’Ajuntament de Barcelona manté vigents amb
l’esmentada entitat financera. Aquest import s’ha de mantenir fins al venciment de
les operacions swaps vigents fins al 2017.
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b. L’import de 8.000.044,11€ dins de l’econòmic 85001, corresponent a la
anualitat 2017 “Adquisició accions Fira 2000”.
El capítol 9: es prorroga un total de 127.675.000,00€ en base al següent
detall:
-Devolucions de fiances de guals i elements urbanístics ..........1.550.000,00€.
-Amortitzacions de préstecs............................................126.125.000,00€ (*)
(*)Aquest import és el previst per al 2017 i és inferior en 30.033.736,82€ a les
amortitzacions de préstecs previstes en el 2016.
El pressupost d’ingressos prorrogat per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament
de Barcelona seria el següent:
El capítol 1: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016.
El capítol 2: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016.
El capítol 3: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost
l’exercici 2016.
El capítol 4: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial al Pressupost de
l’exercici 2016, excepte l’import de 56.078.421,00€ de la partida 050246401/16221 “Aportació AMB (TMTR)”. L’Ajuntament recaptava la TMTR de la
Societat General d’Aigües (SGAB) per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB). En el 2017, la SGAB paga directament aquesta taxa a l’AMB, i l’AJBCN
deixa de fer d’intermediari.
El capítol 5: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016.
El capítol 6: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016.
El capítol 7: en el Pressupost inicial de l’exercici 2016 havia una previsió de
10.000.000,00€ a l’econòmic 75061 corresponent a l’aportació de la Generalitat de
Catalunya per la anualitat 2016 del Centre Cultural del Disseny. Com sigui que
l’anualitat prevista en el 2017 pel mateix concepte és de 4.852.307,55€, aquest és
l’import a prorrogar, i per tant no és prorrogable la diferència (5.417.692,45€)
El capítol 8: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost
l’exercici 2016. Aquest import s’ha de mantenir fins al venciment de les operacions
swaps vigents fins al 2017.
El capítol 9: sols es prorroga l’import de 1.550.000,00€ corresponent a
“Finances per guals i finances urbanístiques”.
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PART TERCERA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS
DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
1. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 9.469.205,70 euros,
distribuïts en els següents capítols:
INGRESSOS

TOTAL CAPÍTOL 1

PREV. INICIAL
2015

0,00

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA A
2017

0,00

0,00

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 3

20,00

20,00

0,00

20,00

TOTAL CAPÍTOL 4

9.469.165,70

9.469.165,70

0,00

9.469.165,70

TOTAL CAPÍTOL 5

10,00

10,00

0,00

10,00

OPERACIONS
CORRENTS

9.469.195,70

9.469.195,70

0,00

9.469.195,70

TOTAL CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERACIONS NO
FINANCERES

9.469.195,70

9.469.195,70

0,00

9.469.195,70

TOTAL CAPÍTOL 8

10,00

10,00

0,00

10,00

TOTAL CAPÍTOL 9

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

9.469.205,70

9.468.205,70

0,00

9.469.205,70

OPERACIONS
FINANCERES

TOTAL
PRESSUPOST

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 9.469.205,70 euros,
distribuïts en els següents capítols:
DESPESA

CRÈDIT INICIAL
2015

CRÉDIT
PRORROGAT A
2016

CRÈDIT NO
PRORROGAT A
2017

CRÈDIT
PRORROGAT A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

2.780.182,00

2.780.182,00

0,00

2.780.182,00

TOTAL CAPÍTOL 2
TOTAL CAPÍTOL 3

971.102,00
620,00

971.102,00
620,00

0,00
0,00

971.102,00
620,00

TOTAL CAPÍTOL 4

5.699.292,00
9.451.195,70,0
0

5.699.292,00
9.451.195,70,0
0

0,00
0,00

5.699.292,00
9.451.195,70,0
0

TOTAL CAPÍTOL 6

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

OPERACIONS NO
FINANCERES

9.469.195,70

9.469.195,70

0,00

9.469.195,70

TOTAL CAPÍTOL 8

10,00

10,00

0,00

10,00

TOTAL CAPÍTOL 9

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

9.469.205,70

9.469.205,70

0,00

9.469.205,70

OPERACIONS
CORRENTS

OPERACIONS
FINANCERES

TOTAL
PRESSUPOST
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2. Crèdits prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades
serà:
En
no hi
En
no hi
En
no hi

el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.

2.2. Despeses
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:
En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses
finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2016 ni
crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 6: Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer
front a actuacions no singularitzades i recurrents (redacció de projectes; reposició
de bens mobles; aplicacions informàtiques) segons aquest detall:

Econòmic

CRÈDIT
INICIAL
2015

Text Econòmic

CRÉDIT
PRORROGAT
A 2016

CRÈDIT NO
PRORROGAT
A 2017

CRÈDIT
PRORROGAT
A 2017

62300
62500

Instal·lacions / Domòtica
Mobiliari i equipament

9.000,00
3.000,00

9.000,00
3.000,00

0,00
0,00

9.000,00
3.000,00

62600
64100

Equipament informàtic
Aplicacions informàtiques

4.000,00
2.000,00

4.000,00
2.000,00

0,00
0,00

4.000,00
2.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

Totals

En el capítol 8: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
pel que fa als conceptes pels quals hi ha anualitats previstes per al 2017 segons
convenis.
Institut Municipal d’Educació
1. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 60.198.460,42 euros,
distribuïts en els següents capítols:
INGRESSOS

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

TOTAL CAPÍTOL 1

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

TOTAL CAPÍTOL 3

17.094.598,41

17.094.598,41

0,00

17.094.598,41

TOTAL CAPÍTOL 4

43.098.862,01

43.098.862,01

0,00

43.098.862,01

TOTAL CAPÍTOL 5

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00
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60.198.460,42

60.198.460,42

0,00

60.198.460,42

TOTAL CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS
DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.198.460,42

60.198.460,42

0,00

60.198.460,42

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.198.460,42

60.198.460,42

0,00

60.198.460,42

OPERACIONS
NO
FINANCERES

TOTAL
PRESSUPOST

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 60.198.460,42 euros,
distribuïts en els següents capítols:

DESPESA

CRÈDIT
INICIAL 2015

CRÈDIT NO
PRORROGAT A
2016

CRÉDIT NO
PRORROGAT A
2017

CRÈDIT
PRORROGAT A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

40.160.759,78

40.160.759,78

0,00

40.160.759,78

TOTAL CAPÍTOL 2

16.303.279,08

16.303.279,08

0,00

16.303.279,08

TOTAL CAPÍTOL 3

38.800,00

38.800,00

0,00

38.800,00

TOTAL CAPÍTOL 4
OPERACIONS
CORRENTS

3.260.334,17

3.260.334,17

0,00

3.260.334,17

59.763.173,03

59.763.173,03

0,00

59.763.173,03

TOTAL CAPÍTOL 6

435.287,39

435.287,39

0,00

435.287,39

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS
DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

435.287,39

435.287,39

0,00

435.287,39

OPERACIONS
NO FINANCERES

60.198.460,42

60.198.460,42

0,00

60.198.460,42

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.198.460,42

60.198.460,42

0,00

60.198.460,42

TOTAL
PRESSUPOST
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2. Crèdits prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades
serà:
En
no hi
En
no hi
En
no hi

el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.
el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.

2. Despeses
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:
En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses
finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no
finalitzen en l’exercici 2016 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades
(redacció de projectes; reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques)
segons detall:.
CRÈDIT
INICIAL
2015

Econòmic

Text Econòmic

62500

Inversions en nou mobiliari
Inversions en equipaments
informàtics

62600
64100
65017
65018

CRÉDIT
PRORROGAT
A 2016

CRÈDIT NO
PRORROGAT
A 2017

CRÈDIT
PRORROGAT
A 2017

168.000,00

0,00

168.000,00

168.000,00

107.287,39,00 107.287,39,00

0,00 107.287,39,00

Aplicacions informàtiques software
Altres inversions (llibres, vídeos,
etc.)
Nova maquinaria i instal·lacions

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

15.000,00
125.000,00

15.000,00
125.000,00

0,00
0,00

15.000,00
125.000,00

Totals

435.287,39

435.287,39

0,00

435.287,39

Institut Municipal d’Informàtica
1. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 37.160.389,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:
INGRESSOS

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

1
2
3
4
5

PREV. INICIAL
2015
0,00
0,00
758.065,00
36.402.324,00
0,00

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016
0,00
0,00
758.065,00
36.402.324,00
0,00

PREVISIÓ NO
PRORROGADA A
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017
0,00
0,00
758.065,00
36.402.324,00
0,00
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OPERACIONS CORRENTS
TOTAL CAPÍTOL 6
TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE CAPITAL
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37.160.389,00 37.160.389,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 37.160.389,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OPERACIONS NO FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 8
TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS FINANCERES

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTAL PRESSUPOST

37.160.389,00 37.160.389,00

0,00 37.160.389,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 37.160.389,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:
CRÈDIT
INICIAL 2015

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

TOTAL CAPÍTOL 1

12.840.971,00

12.840.971,00

0,00

12.840.971,00

TOTAL CAPÍTOL 2

24.006.018,00

24.006.018,00

0,00

24.006.018,00

TOTAL CAPÍTOL 3

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 4

313.400,00

313.400,00

0,00

313.400,00

DESPESA

OPERACIONS CORRENTS

37.160.389,00 37.160.389,00

CRÉDIT NO
CRÈDIT
PRORROGAT A PRORROGAT A
2017
2017

0,00 37.160.389,00

TOTAL CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 7

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERACIONS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERACIONS NO FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERACIONS FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PRESSUPOST

37.160.389,00 37.160.389,00

0,00 37.160.389,00

2. Crèdits prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades
serà:
En
no hi
En
no hi

el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.

2.2. Despeses
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:
En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses
finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
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En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2016 ni
crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
Institut Municipal d’Hisenda
1. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 24.618.456,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:
PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

INGRESSOS

PREV. INICIAL
2015

TOTAL CAPÍTOL 1

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 3

29.600,00

29.600,00

0,00

29.600,00

TOTAL CAPÍTOL 4

24.587.856,00

24.587.856,00

0,00

24.587.856,00

TOTAL CAPÍTOL 5
OPERACIONS
CORRENTS

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

24.618.456,00

24.618.456,00

TOTAL CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERACIONS NO
FINANCERES

24.618.456,00

24.618.456,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.618.456,00

24.618.456,00

TOTAL PRESSUPOST

0,00

0,00 24.618.456,00

0,00 24.618.456,00

0,00 24.618.456,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 24.618.456,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:

DESPESA

CRÈDIT
INICIAL 2015

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

CRÉDIT NO
PRORROGAT
A 2017

CRÈDIT
PRORROGAT A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

11.787.390,00

11.787.390,00

0,00

11.787.390,00

TOTAL CAPÍTOL 2

9.257.066,00

9.257.066,00

0,00

9.257.066,00

TOTAL CAPÍTOL 3

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 4
OPERACIONS
CORRENTS

3.574.000,00

3.574.000,00

0,00

3.574.000,00

24.618.456,00

24.618.456,00

0,00

24.618.456,00

TOTAL CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0

0,00
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OPERACIONS NO
FINANCERES
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24.618.456,00

24.618.456,00

0,00

24.618.456,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.618.456,00

24.618.456,00

0,00

24.618.456,00

TOTAL
PRESSUPOST

2. Crèdits prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades
serà:
En
no hi
En
no hi
En
no hi

el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.
el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.

2.2. Despeses
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:
En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses
finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2016 ni
crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
Institut Municipal d’Urbanisme
1. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 858.859,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS
TOTAL CAPÍTOL 1

PREV.
INICIAL 2015
0,00

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

0,00

0,00

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017
0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 3

12,00

12,00

0,00

12,00

TOTAL CAPÍTOL 4

858.841,00

858.841,00

0,00

858.841,00

TOTAL CAPÍTOL 5
OPERACIONS
CORRENTS

6,00

6,00

0,00

6,00

858.859,00

858.859,00

0,00

858.859,00

TOTAL CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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858.859,00

858.859,00

0,00

858.859,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858.859,00

858.859,00

0,00

858.859,00

TOTAL
PRESSUPOST

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 858.859,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:
DESPESA

CRÈDIT
INICIAL 2015

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

CRÉDIT NO
PRORROGAT
A 2017

CRÈDIT
PRORROGAT
A 2017

TOTAL CAPÍTOL 1

553.127,00

553.127,00

0,00

553.127,00

TOTAL CAPÍTOL 2

298.050,00

298.050,00

0,00

298.050,00

TOTAL CAPÍTOL 3

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 4
OPERACIONS
CORRENTS

6.676,00

6.676,00

0,00

6.676,00

857.853,00

857.853,00

0,00

857.853,00

TOTAL CAPÍTOL 6

1.006,00

1.006,00

0,00

1.006,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS
DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006,00

1.006,00

0,00

1.006,00

858.859,00

858.859,00

0,00

858.859,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858.859,00

858.859,00

0,00

858.859,00

OPERACIONS NO
FINANCERES

TOTAL
PRESSUPOST

2. Crèdits prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades
serà:
En
no hi
En
no hi
En
no hi

el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.
el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.

2.2. Despeses
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:
En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de
l’exercici 2016.
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En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
perquè no són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l’exercici 2016 ni
crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials existents en el Pressupost inicial
2016 que són per adquisicions i obres no singularitzades segons el següent detall:
Econòmic

Text Econòmic

63500

Mobiliari i eines

63601
6500

Reposició EPI
Gestió de sòl.
Sentències
Totals

CRÈDIT
INICIAL
2015
500,00

CRÉDIT
CRÈDIT NO
CRÈDIT
PRORROGAT PRORROGAT PRORROGAT
A 2016
A 2017
A 2017
500,00
0,00
500,00

500,00
6,00

500,00
6,00

0,00
0,00

500,00
6,00

1.006,00

1.006,00

0,00

1.006,00

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
1. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 14.191.290,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:
PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

INGRESSOS

PREV.
INICIAL 2015

TOTAL CAPÍTOL 1

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 3

2.015.010,00

2.015.010,00

0,00

2.015.010,00

TOTAL CAPÍTOL 4

8.527.767,00

8.527.767,00

0,00

8.527.767,00

TOTAL CAPÍTOL 5
OPERACIONS
CORRENTS

201.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

10.743.777,00

10.543.777,00

0,00

10.543.777,00

TOTAL CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS
DE CAPITAL

3.647.513,00

3.647.513,00

0,00

3.647.513,00

3.647.513,00

3.647.513,00

0,00

3.647.513,00

14.391.290,00

14.191.290,00

0,00

14.191.290,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.391.290,00

14.191.290,00

0,00

14.191.290,00

OPERACIONS
NO FINANCERES

TOTAL PRESSUPOST

0,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 14.191.290,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:

DESPESA

CRÈDIT INICIAL 2015

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

CRÉDIT NO
PRORROGAT
A 2017

CRÈDIT
PRORROGAT A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

2.194.552,00

2.194.552,00

0,00

2.194.552,00

TOTAL CAPÍTOL 2

1.450.000,00

1.275.000,00

0,00

1.275.000,00

TOTAL CAPÍTOL 3

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 4

5.074.231,00

5.074.231,00

0,00

5.074.231,00
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8.718.783,00

8.543.783,00

0,00

8.543.783,00

TOTAL CAPÍTOL 6

2.025.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS
DE CAPITAL

3.647.507,00

3.647.507,00

0,00

3.647.507,00

5.672.507,00

5.647.507,00

0,00
0

5.647.507,00

14.391.290,00

14.191.290,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.391.290,00

14.191.290,00

OPERACIONS
NO
FINANCERES

TOTAL
PRESSUPOST

0,00 14.191.290,00

0,00 14.191.290,00

2. Crèdits prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades
serà:
En
no hi
En
no hi
En
no hi
En

el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.
el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.
el capítol 7: Es prorroga la previsió inicial de l’exercici 2016.

2.2. Despeses
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:
En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de
l’exercici 2016.
En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
ja que no hi ha subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2016 ni
crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 6: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en
l’exercici 2016 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons
detall

Econòmic
65300

CRÈDIT
INICIAL
2015

CRÈDIT
CRÉDIT
NO
CRÈDIT
PRORROGAT PRORROGAT PRORROGAT
A 2016
A 2017
A 2017

Text Econòmic
Rehabilitació
patrimoni

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Totals

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00
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En el capítol 7: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici
2016 donat que no es tracta de projectes singularitzats i són aplicacions
pressupostaries destinades a fer front a possibles necessitats que es puguin donar
durant l’exercici.
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
1. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 15.039.248,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:
INGRESSOS

PREV.
INICIAL 2015

PREVISIÓ
PREVISIÓ NO
PRORROGADA PRORROGADA
A 2016
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

TOTAL CAPÍTOL 1

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 3

11.928.784,00

11.928.784,00

0,00

11.928.784,00

TOTAL CAPÍTOL 4

2.233.090,00

2.233.090,00

0,00

2.233.090,00

TOTAL CAPÍTOL 5
OPERACIONS
CORRENTS

6,00

6,00

0,00

6,00

14.161.880,00 14.161.880,00

TOTAL CAPÍTOL 6
TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL
OPERACIONS NO
FINANCERES

0,00

0,00

14.161.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.225.735,00

877.368,00

0,00

877.368,00

1.225.735,00

877.368,00

0,00

877.368,00

15.387.615,00 15.039.248,00

0,00

15.039.248,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.387.615,00 15.039.248,00

0,00

15.039.248,00

TOTAL PRESSUPOST

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 15.039.248,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:

DESPESA

CRÈDIT
INICIAL 2015

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

CRÉDIT NO
CRÈDIT
PRORROGAT A PRORROGAT A
2017
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

3.909.599,00

3.909.599,00

0,00

3.909.599,00

TOTAL CAPÍTOL 2

9.038.112,00

9.038.112,00

0,00

9.038.112,00

TOTAL CAPÍTOL 3

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 4
OPERACIONS
CORRENTS

287.370,00

287.370,00

0,00

287.370,00

13.235.081,00

13.235.081,00

TOTAL CAPÍTOL 6

2.152.534,00

1.804.167,00

0,00

1.804.167,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.152.534,00

1.804.167,00

0,00

1.804.167,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

0,00 13.235.081,00
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15.387.615,00

15.039.248,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.387.615,00

15.039.248,00

TOTAL PRESSUPOST

0,00 15.039.248,00

0,00 15.039.248,00

2. Crèdits prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades
serà:
En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016 ja que
no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.
En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.
En el capítol 7: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
corresponen a activitats recurrents, com es el cas de les aportacions de capital
anuals per el finançament de les obres de remodelació dels mercats municipals.
2.2. Despeses
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:
En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de
l’exercici 2016.
En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016,
ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2016 ni
crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no
finalitzen en l’exercici 2016 i els que són per adquisicions i obres no
singularitzades.

Econòmic

622

Text Econòmic
Obres diversos
mercats
Pla millores dels
mercats

625
626

Mobiliari
EPI

640

Inversions immaterials
Aplicacions
informàtiques

62284

641

Totals

CRÈDIT
INICIAL
2015

CRÈDIT
NO
CRÉDIT
PRORROG
CRÈDIT
PRORROGAT
AT A
PRORROGAT
A 2016
2017
A 2017

1.225.735,00

877.368,00

0,00

877.368,00

726.620,00

726.620,00

0,00

726.620,00

15.000,00
35.179,00

15.000,00
35.179,00

0,00
0,00

15.000,00
35.179,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

2.152.534,00

1.804.167,00

0,00

1.804.167,00
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Institut Barcelona Esports
1. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 24.945.017,29 euros,
distribuïts en els següents capítols:
INGRESSOS

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ
NO
PRORROGA
DA A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

TOTAL CAPÍTOL 1

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

328.500,00

328.500,00

0,00

328.500,00

TOTAL CAPÍTOL 4

22.666.517,29

22.666.517,29

0,00

22.666.517,29

TOTAL CAPÍTOL 5
OPERACIONS
CORRENTS

1.950.000,00

1.950.000,00

0,00

1.950.000,00

24.945.017,29
0,00

24.945.017,29
0,00

0,00
0,00

24.945.017,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.945.017,29

24.945.017,29

0,00

24.945.017,29

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

24.945.017,29

24.945.017,29

0,00

24.945.017,29

TOTAL CAPÍTOL 3-

TOTAL CAPÍTOL 6
TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL
OPERACIONS NO
FINANCERES

TOTAL PRESSUPOST

0,00

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 24.945.017,29 euros,
distribuïts en els següents capítols:
DESPESA

CRÈDIT
INICIAL 2015

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

CRÉDIT NO
CRÈDIT
PRORROGAT PRORROGAT A
A 2017
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

2.945.050,28

2.945.050,28

0,00

2.945.050,28

TOTAL CAPÍTOL 2

6.992.943,38

6.992.943,38

0,00

6.992.943,38

TOTAL CAPÍTOL 3

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 4
OPERACIONS
CORRENTS

14.987.023,63

14.987.023,63

0,00

14.987.023,63

24.925.017,29

24.925.017,29

TOTAL CAPÍTOL 6

20.000,00

0,00 24.925.017,29

20.000,00

0,00

20.000,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

OPERACIONS NO
FINANCERES

24.945.017,29

24.945.017,29

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.945.017,29

24.945.017,29

TOTAL
PRESSUPOST

0,00 24.945.017,29

0,00 24.945.017,29
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2. Crèdits prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades
serà:
En
no hi
En
no hi
En
no hi

el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.
el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.

2.2. Despeses
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:
En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016,
ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses
finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici
2016 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici
2016 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 6 es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front
a actuacions no singularitzades i recurrents (aplicacions informàtiques, reposició de
bens mobles, etc.) segons el detall següent:

Econòmic

Text Econòmic

CRÈDIT
INICIAL
2015

CRÉDIT
CRÈDIT NO
CRÈDIT
PRORROGAT PRORROGAT PRORROGAT
A 2016
A 2017
A 2017

62500
62600

Mobiliari
EPI

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

Totals

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

Institut Municipal de Serveis Socials
1. Quantia.
La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 97.700.000,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:
INGRESSOS

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ PREVISIÓ NO
PRORROGADA PRORROGADA
A 2016
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

TOTAL CAPÍTOL 3

465.000,00

465.000,00

0,00

465.000,00

TOTAL CAPÍTOL 4

97.224.659,00

97.224.659,00

0,00

97.224.659,00

TOTAL CAPÍTOL 5
OPERACIONS
CORRENTS

10.341,00

10.341,00

0,00

10.341,00

97.700.000,00 97.700.000,00

0,00

97.700.000,00

TOTAL CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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OPERACIONS NO
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.700.000,00 97.700.000,00

0,00

97.700.000,00

TOTAL
PRESSUPOST

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 97.700.000,00 euros,
distribuïts en els següents capítols:

DESPESA

CRÈDIT
INICIAL 2015

CRÈDIT
PRORROGAT A
2016

CRÉDIT NO
PRORROGAT
A 2017

CRÈDIT
PRORROGAT A
2017

TOTAL CAPÍTOL 1

29.200.000,00

29.200.000,00

0,00

29.200.000,00

TOTAL CAPÍTOL 2

58.480.000,00

58.480.000,00

0,00

58.480.000,00

TOTAL CAPÍTOL 3

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 4
OPERACIONS
CORRENTS

10.0000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

97.680.000,00 97.680.000,00

0,00

97.680.000,00

TOTAL CAPÍTOL 6

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

97.700.000,00 97.700.000,00

0,00

97.700.000,00

TOTAL CAPÍTOL 7
OPERACIONS DE
CAPITAL
OPERACIONS NO
FINANCERES
TOTAL CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 9
OPERACIONS
FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.700.000,00 97.700.000,00

0,00

97.700.000,00

TOTAL
PRESSUPOST

2. Crèdits prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades
serà:
En
no hi
En
no hi
En
no hi

el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2016.
el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.
el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, ja que
ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016.

2.2. Despeses
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:
En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016.
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En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016,
ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses
finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016
ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2016 ni
crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016.
En el capítol 6: es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer
front a actuacions no singularitzades i recurrents (aplicacions informàtiques,
reposició de bens mobles, etc.) segons el detall següent:
CRÈDIT
INICIAL
2015

Econòmic Text Econòmic
Altres inv. associades
62900
funcionament
Totals

CRÉDIT
CRÈDIT NO
CRÈDIT
PRORROGAT PRORROGAT PRORROGAT
A 2016
A 2017
A 2017

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

PART QUARTA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS
DELS ESTATS DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE LES ENTITATS
PÚBLIQUES EMPRESARIALS
Institut de Cultura de Barcelona
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:
COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS

Import net de la xifra de
negocis
a)

Vendes

b)

Prestació de serveis

Aprovisionaments
Altres ingressos
d’explotació
a)
Transferències
corrents
Ajuntament de
Barcelona
b)

Altres transferències
Transferències de
capital
Ajuntament de
Barcelona

Despeses de personal
a)

Sous i salaris

b)

Càrregues socials

Altres despeses d’explotació
a)

Serveis exteriors

b)
c)

Tributs
Transferències
corrents
Transferències de
capital

d)

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016

PREVISIÓ
NO
PRORROGAD
A A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017

7.166.111,57

7.166.111,57

0,00

7.166.111,57

51.290,00

51.290,00

0,00

51.290,00

7.114.821,57

7.114.821,57

0,00

7.114.821,57

(4.000,00)

(4.000,00)

0,00

(4.000,00)

108.313.366,00

108.313.366,00

0,00

108.313.366,00

103.072.593,00

103.072.593,00

0,00

103.072.593,00

103.023.093,00

103.023.093,00

0,00

103.023.093,00

49.500,00

49.500,00

0,00

49.500,00

5.240.773,00

5.240.773,00

0,00

5.240.773,00

5.240.773,00

5.240.773,00

0,00

5.240.773,00

(19.200.000,00)

-19.200.000,00

0,00

-19.200.000,00

(15.521.000,00)

-15.521.000,00

0,00

-15.521.000,00

(3.679.000,00)

-3.679.000,00

0,00

-3.679.000,00

(95.955.477,57)

(95.955.477,57)

0,00

(95.955.477,57)

(37.696.715,28)

(37.696.715,28)

0,00

(37.696.715,28)

(10.000,00)

(10.000,00)

0,00

(10.000,00)

(53.007.989,29)

(53.007.989,29)

0,00

(53.007.989,29)

(5.240.773,00)

(5.240.773,00)

0,00

(5.240.773,00)
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Amortització de
l’immobilitzat
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(320.000,00)

(320.000,00)

0,00

(320.000,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTAT DE L’EXERCICI

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
Parcs i Jardins de Barcelona, I M
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

PREVISIÓ. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016

PREVISIÓ
NO
PRORROGA
DA A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis
Aprovisionaments
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i al tres de gestió
corrent

935.460,07

935.460,07

0,00

935.460,07

(1.973.636,09)

(1.973.636,09)

0,00

(1.973.636,09)

53.568.544,61

53.568.544,61

0,00

53.568.544,61

5.774.316,61

5.774.316,61

0,00

5.774.316,61

47.794.228,00

47.794.228,00

0,00

47.794.228,00

Despeses de personal

(35.580.743,77)

(35.580.743,77)

0,00

(35.580.743,77)

Sous, salaris i assimilats

(27.769.919,91)

(27.769.919,91)

0,00

(27.769.919,91)

(7.810.823,86)

(7.810.823,86)

0,00

(7.810.823,86)

(16.267.043,93)

(16.267.043,93)

0,00

(16.267.043,93)

(16.215.635,93)

(16.215.635,93)

0,00

(16.215.635,93)

(51.408,00)

(51.408,00)

0,00

(51.408,00)

(975.949,21)

(975.949,21)

0,00

(975.949,21)

291.044,15

291.044,15

0,00

291.044,15

(2.324,17)

(2.324,17)

0,00

(2.324,17)

Ingressos financers

2.514,08

2.514,08

0,00

2.514,08

Despeses financeres

(189,91)

(189,91)

0,00

(189,91)

2.324,17

2.324,17

0,00

2.324,17

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

Impost sobre beneficis

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTAT DE L’EXERCICI

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferències corrents de l’Ajuntament

Càrregues Socials
Despeses d’explotació
Serveis exteriors
Tributs
Amortitzacions de l’Immobilitzat
Imputació de subvencions de
l’immobilitzat no financer
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

RESULTAT FINANCER

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
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l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
Patronat Municipal de l’Habitatge
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:
PREV.
INICIAL
2015

COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

Ingressos
Venda de mercaderies

32.947.786,00

32.947.786,00

0,00

32.947.786,00

Ingressos per arrendaments
Ingressos per serveis
diversos

19.839.646,00

19.839.646,00

0,00

19.839.646,00

3.701.140,00

3.701.140,00

0,00

3.701.140,00

681.000,00

681.000,00

0,00

681.000,00

28.732.239,00

28.732.239,00

0,00

28.732.239,00

4.945.253,00

4.945.253,00

0,00

4.945.253,00

10.238.291,00

10.238.291,00

0,00

10.238.291,00

Despesa financera

5.940.696,00

5.940.696,00

0,00

5.940.696,00

Amortitzacions i provisions

5.900.000,00

5.900.000,00

0,00

5.900.000,00

1.413.093,00

1.413.093.00

0,00

1.413.093.00

Altres ingressos financers
Despeses
Compra de mercaderies
Despeses de personal
Treballs, subministraments i
serveis exteriors

RESULTAT DE L’EXERCICI

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
Fundació Mies Van der Rohe
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS

Import net de la xifra de
negocis

PREV.
INICIAL 2015

PREVISIÓ
PRORROGA
DA A 2016

PREVISIÓ
NO
PRORROG
ADA A
2017

PREVISIÓ
PRORROGA
DA A 2017

708.962,45

708.962,45

0,00

708.962,45

Venda material botiga

215.423,56

215.423,56

0,00

215.423,56

Preus públics / serveis culturals

443.538,89

443.538,89

0,00

443.538,89
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Altres ingressos explotació
Transferències corrents
Ajuntament de Barcelona

1.054.898,45

854.898,45

0,00

854.898,45

617.526,00

617.526,00

0,00

617.526,00

Ministerio de Fomento
Departament Territori i
Sostenibilitat.
Generalitat de Catalunya
El Consorci Zona Franca de
Barcelona

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

87.372,45

87.372,45

0,00

87.372,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Empreses privades

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

Fira de Barcelona
Unió Europea
Despeses de personal

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

230.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

573.911,04

573.911,04

0,00

573.911,04

Sous i salaris

433.911,04

433.911,04

0,00

433.911,04

Càrregues socials

140.000,00

140.000,00

0,00

140.000,00

986.999,97

886.999,97

0,00

886.999,97

82.653,96

82.653,96

0,00

82.653,96

128.641,88

128.641,88

0,00

128.641,88

20.664,08

20.664,08

0,00

20.664,08

9.279,14

9.279,14

0,00

9.279,14

22.678,36

22.678,36

0,00

22.678,36

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

14.219,55

14.219,55

0,00

14.219,55

0,00

0,00

0,00

0,00

476.806,47

416.806,47

0,00

416.806,47

Altres despeses d’explotació
Arrendaments
Subministraments/compres
botiga
Manteniment
Material d’oficina
Comunicacions/enviaments
Transport
Assegurances
Reducció existències
Despeses diverses
Despeses per exposicions

40.000,00

0,00

0,00

0,00

186.056,53

186.056,53

0,00

186.056,53

125.000,00

25.000,00

25.000,00

00,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

00,00

Premis i beques

100.000,00

0,00

0,00

00,00

Amortització de
l’immobilitzat

66.386,24

66.386,24

0,00

66.386,24

Resultat d’explotació

11.563,65

11.563,65

0,00

36.563,65

Ingressos financers

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

Ingressos extraordinaris

6.296,85

6.296,85

0,00

6.296,85

20.860,50

20.860,50

25.000,00

45.860,50

Treballs exteriors
Transferències corrents
London School of Economics

RESULTAT DE L’EXERCICI

2. Ingressos i despeses prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà,
en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, tal i
com es detalla al següent quadre:
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EPÍGRAF D’INGRESSOS
DEL
COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS
Import net de la xifra de
negocis

PREVISIÓ
INICIAL
2015
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PREVISIÓ
PREVISIÓ NO
PREVISIÓ
PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA
A 2016
A 2017
A 2017

708.962,45

708.962,45

0,00

708.962,45

215.423,56

215.423,56

0,00

215.423,56

443.538,89

443.538,89

0,00

443.538,89

1.054.898,45

854.898,45

0,00

854.898,45

617.526,00

617.526,00

0,00

617.526,00

Ministerio de Fomento
Departament Territori i
Sostenibilitat.
Generalitat de Catalunya
El Consorci Zona Franca de
Barcelona

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

87.372,45

87.372,45

0,00

87.372,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Empreses privades

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

Fira de Barcelona

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

230.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

Venda material botiga
Preus públics / serveis
culturals
Altres ingressos
explotació
Transferències corrents
Ajuntament de Barcelona

Unió Europea
TOTAL PREVISIONS NO
PRORROGADES

0,00

2.2. Despeses
Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran:
Despeses de personal: igual import inicial existent en el Pressupost de l’exercici
2016.
Treballs, subministraments i serveis exteriors: igual a l’import inicial existent en
la previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2016.
Despesa financera: igual a l’import inicial existent en la previsió d’ingressos i
despeses per a l’exercici 2016, sense perjudici del que es disposi en la Resolució
d’ajustos a l’alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és
a dir, a partir de l’1 de gener, per adaptar-la a la previsió real de l’exercici 2017.
Transferències corrents: igual a l’import existent en la previsió d’ingressos i
despeses per a l’exercici 2016 excepte les detallades en el quadre adjunt al final
d’aquest apartat en tant que són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a
l’exercici 2016 o bé corresponen a despeses finançades amb recursos afectats de
l’exercici 2016.
Amortitzacions i provisions: igual a l’import existent en la previsió d’ingressos i
despeses per a l’exercici 2016, llevat que corresponguin a operacions que no es
tornin a produir l’any 2017.
Els imports no prorrogats d’acord amb els criteris anteriors són:

EPÍGRAF DE DESPESES
DEL COMPTE DE PÈRDUES
I GUANYS
Despeses de personal

PREVISIÓ
INICIAL
2015

PREVISIÓ
PREVISIÓ NO
PREVISIÓ
PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA
A 2016
A 2017
A 2017

573.911,04

573.911,04

0,00

573.911,04

Sous i salaris

433.911,04

433.911,04

0,00

433.911,04

Càrregues socials

140.000,00

140.000,00

0,00

140.000,00
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Altres despeses
d’explotació
Arrendaments
Subministraments/compres
botiga
Manteniment
Material d’oficina
Comunicacions/enviaments
Transport
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986.999,97

886.999,97

0,00

886.999,97

82.653,96

82.653,96

0,00

82.653,96

128.641,88

128.641,88

0,00

128.641,88

20.664,08

20.664,08

0,00

20.664,08

9.279,14

9.279,14

0,00

9.279,14

22.678,36

22.678,36

0,00

22.678,36

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

14.219,55

14.219,55

0,00

14.219,55

0,00

0,00

0,00

0,00

476.806,47

416.806,47

0,00

416.806,47

40.000,00

0,00

0,00

0,00

186.056,53

186.056,53

0,00

186.056,53

125.000,00

25.000,00

25.000,00

00,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

00,00

Premis i beques

100.000,00

0,00

0,00

0,00

Amortització de
l’immobilitzat

66.386,24

66.386,24

0,00

66.386,24

Assegurances
Reducció existències
Despeses diverses
Despeses per exposicions
Treballs exteriors
Transferències corrents
London School of Economics

TOTAL PREVISIONS NO
PRORROGADES

25.000,00

PART CINQUENA DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS
DELS ESTATS DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCIETATS
MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
Barcelona de Serveis Municipals SA
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:
COMPTE DE PÈRDUES
I GUANYS
Import net de la xifra de
negocis
Ingrés per Prestacions de serveis
Ingrés de participacions
Ingrés per aportacions corrents
municipals
Despeses de personal
Total costos d’explotació
corrents

PREV.
INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017

118.119.118,00

117.719.118,00

1.380.562,00

116.338.556,00

62.764.531,00

62.764.531,00

0,00

62.764.531,00

2.618.000,00

2.218.000,00

0,00

2.218.000,00

52.736.587,00

52.736.587,00

1.380.562,00

51.356.025,00

55.385.329,00

55.385.329,00

46.410,00

55.338.919,00

110.971.358,00

110.971.358,00

1.380.562,00

109.590.796,00

Despeses de personal

55.385.329,00

55.385.329,00

46.410,00

55.338.919,00

Treballs empreses externes

10.807.009,00

10.807.009,00

741.384,00

10.065.625,00

1.136.659,00

1.136.659,00

0,00

1.136.659,00

32.153.898,00

32.153.898,00

588.768,00

31.565.130,00

Tributs i taxes

852.058,00

852.058,00

4.000,00

848.058,00

Amortitzacions

10.623.257,00

10.623.257,00

0,00

10.623.257,00

Aprovisionaments
Serveis exteriors
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Subvencions de capital transf. a
resultat
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(136.852,00)

(136.852,00)

0,00

(136.852,00)

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

Resultat d’explotació corrent

7.417.760,00

6.747.760,00

0,00

6.747.760,00

Resultat d’explotació no corrent

(336.800,00)

0,00

0,00

0,00

6.810.960,00

6.747.760,00

0,00

6.747.760,00

Dividends empreses vinculades

136.000,00

136.000,00

0,00

136.000,00

Ingressos financers

155.834,00

155.834,00

0,00

155.834,00

Despeses financeres

(3.135,00)

(3.135,00)

0,00

(3.135,00)

7.099.659,00

7.036.459,00

0,00

7.036.459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.099.659,00

7.036.459,00

0,00

7.036.459,00

Altres despeses de gestió corrent

Resultat d’explotació

Resultat abans impost
societat
Impost de societats
RESULTAT DE L’EXERCICI

2. Ingressos i despeses prorrogats
2.1. Ingressos
La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà,
en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016,
excepte els ingressos previstos exclusivament per a l’exercici 2016, be per ser
afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per
correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l’any 2017,
detallats en el quadre que segueix.
EPÍGRAF D’INGRESSOS DEL
COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS
Aportació Municipal Open
Challenge
Aportació Municipal Candidatura
Olímpica
TOTAL PREVISIONS
NO PRORROGADES

PREVISIÓ
INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

900.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00

480.562,00

480.562,00

480.562,00

0,00

1.380.562,00

2.2. Despeses
Els imports no prorrogats d’acord amb els criteris anteriors són:
EPÍGRAF DE DESPESES DEL
COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS

PREVISIÓ
INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

Despeses de personal

55.385.329,00

55.385.329,00

46.410,00

55.338.919,00

Treballs empreses externes

10.807.009,00

10.807.009,00

741.384,00

10.065.625,00

Serveis exteriors

32.153.898,00

32.153.898,00

588.768,00

31.565.220,00

852.058,00

852.058,00

4.000,00

848.058,00

Tributs i taxes
TOTAL PREVISIONS NO
PRORROGADES

1.380.562,00
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Inversions: Es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que
finalitzen en l’exercici 2016 i els que són per adquisicions i obres
singularitzades. Les operacions que han de concloure en l’exercici 2016 o
corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016
consideren no prorrogables segons el següent detall:
ACTUACIÓ
Nou aparcament Jardins
Menéndez Pelayo Güell
Nou aparcament Diputació
Universitat
Adequació Casa Pere Jaques
Nou complex delfinari al ZOO
Aparcaments
Grues
A.R.E.A
Estacions BUS
Bicing
Parc ZOO
Parc Güell
Estructura corporativa
TOTAL
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PREVISIÓ
INICIAL
2015

no
no
bé
es

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

4.072.027,00

4.072.027,00

0,00

200.000

0,00

0,00

0,00

1.549.125
336.000
1.957.090
3.342.800
520.000
150.000
6.000
1.213.000
131.600
1.881.792
17.422.80
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.072.027,00

4.072.027,00

0,00

6.135.400,0
0

Cementiris de Barcelona, SA
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:
COMPTE DE PÈRDUES
I GUANYS

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017

A- Facturació Cementiris

17.691.396,00

17.291.396,00

0,00

17.291.396,00

a.1 Facturació Taxes
a.2 Actualització ingressos per
sepultures

12.029.885,00

12.029.885,00

0,00

12.029.885,00

1.170.000,00

1.170.000,00

0,00

1.170.000,00

4.491.511,00

4.091.511,00

0,00

4.091.511,00

396.739,00

222.565,00

0,00

222.565,00

18.086,00

18.086,00

0,00

18.086,00

18.106.221,00

17.532.047,00

0,00

17.532.047,00

a.3 Facturació complements
B- Altres ingressos
C- Variació existències
INGRESSOS OPERATIUS
D- Compres

194.605,00

194.605,00

0,00

194.605,00

1.099.736,00

1.099.736,00

0,00

1.099.736,00

5.337.448,00

5.162.448,00

0,00

5.162.448,00

G- Altres tributs

249.744,00

249.744,00

0,00

249.744,00

H- Dotació insolvències

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

I- Despeses diverses
J- Personal sous, salaris i
assimilats

121.581,00

121.581,00

0,00

121.581,00

3.812.028,00

3.812.028,00

0,00

3.812.028,00

K- Seguretat Social Empresa

1.096.864,00

1.096.864,00

0,00

1.096.864,00

156.149,00

156.149,00

0,00

156.149,00

E- Complements
F- Treballs, subministraments i
Ser. Exteriors

L- Altres despeses socials
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M- Amortització
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1.805.189,00

1.887.223,00

0,00

1.887.223,00

14.173.344,00

14.080.378,00

0,00

14.080.378,00

107.588,00

107.588,00

0,00

107.588,00

O- Despeses Financeres

1.170.471,00

1.170.471,00

0,00

1.170.471,00

RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS I.
SOCIETATS

-1.062.883,00

-1.062.883,00

0,00

-1.062.883,00

2.869.994,00

2.388.786,00

0,00

2.388.786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.869.994

2.388.786

0,00

2.388.786

DESPESES OPERATIVES
N- Ingressos financers

IMPOST SOCIETATS
RESULTAT DE L’EXERCICI

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que
no finalitzen en l’exercici 2016 i els que són per adquisicions i obres no
singularitzades, segons detall:

ACTUACIÓ
Aplicacions informàtiques
Construccions
Instal·lacions, maquinària i
mobiliari
Equips informàtics
Vehicles
Altre immobilitzat
Totals

PREVISIÓ
PREVISIÓ PREVISIÓ NO
PREVISIÓ
INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA
2015
A 2016
A 2017
A 2017
180.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
3.450.000,00

3.375.000,00

0,00

3.375.000,00

330.000,00
80.000,00

330.000,00
80.000,00

0,00
0,00

330.000,00
80.000,00

50.000,00
60.000,00

50.000,00
60.000,00

0,00
0,00

50.000,00
60.000,00

4.150.000,00

3.925.000,00

0,00

3.925.000,00

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS
Ingressos
Nº de Visitants Parc (accés
recinte)
Ingrés per Entrades Parc
Ingrés Mig per Visitant Parc
Ingrés Funicular
Ingrés Aparcament
Ingrés per Restauració
Ingrés per Botigues i Fotografia

PREV.
INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016

PREVISIÓ
NO
PRORROGA
DA A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

600.000,00

600.000 ,00

0,00

600.000 ,00

6.401.662 ,00

6.401.662 ,00

0,00

6.401.662 ,00

10,67

10,67

0,00

10,67

1.489.093 ,00

1.489.093 ,00

0,00

1.489.093 ,00

643.238,00

643.238,00

0,00

643.238,00

2.494.312 ,00

2.494.312 ,00

0,00

2.494.312 ,00

288.770 ,00

288.770 ,00

0,00

288.770 ,00

Total Ingrés Visitants

11.317.075 ,00

11.317.075 ,00

0,00

11.317.075 ,00

Ingrés Mig per visitant

18,86

18,86

0,00

18,86
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Ingrés Patrocinadors +
Especials
Ingrés Camí del Cel
Ingrés Torre Collserola
Ingrés Restauració Externa
Despeses
Mitja Nº Empleats Temps
Complet
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1.060.490 ,00

680.290 ,00

0,00

680.290 ,00

986.684,00

986.684,00

0,00

986.684,00

30.101,00

30.101 ,00

0,00

30.101 ,00

955.940,00

955.940,00

0,00

955.940,00

186,10

186,10

0,00

186,10

Despeses de Personal

4.945.529,00

4.945.529,00

0,00

4.945.529,00

Personal Extern

1.151.363,00

1.151.363,00

0,00

1.151.363,00

327.010,00

327.010,00

0,00

327.010,00

1.169.684,00

1.169.684,00

0,00

1.169.684,00

Lloguers i Cànons

159.601,00

159.601,00

0,00

159.601,00

Neteja

463.647,00

463.647,00

0,00

463.647,00

Professionals Independents
Cost Matèries Primeres

Manteniment i Reparació

1.489.972,00

1.489.972,00

0,00

1.489.972,00

Publicitat

820.000,00

439.800,00

0,00

439.800,00

Transport

443.628,00

443.628,00

0,00

443.628,00

Altres Despeses Explotació

901.309,00

901.309,00

0,00

901.309,00

1.800,00

1.800,00

0,00

1.800,00

1.331.395,00

1.331.395,00

0,00

1.331.395,00

1.185.481,00

805.281,00

0,00

805.281,00

Tributs
Amortització de l' Immobilitzat
RESULTAT DE L’EXERCICI

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que
no finalitzen en l’exercici 2016 i els que són per adquisicions i obres no
singularitzades. Les operacions que han de concloure en l’exercici 2016 o bé
corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016 es
consideren no prorrogables segons el següent detall:

ACTUACIÓ

PREVISIÓ
INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ
NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

Activitats lúdiques i educatives
Escola de Mobilitat (finalització
projecte)

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Projecte LEGO

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Jocs d’aigua al Camí del Cel

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

Joc làser i altres jocs

300.000,00

0,00

0,00

0,00

Reforma magatzem – centenari
Atracció temporada 2016: estudis
previs - projecte - encàrrec - inici obra

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Sistemes
Sistema de control de vendes
restauració
Control consum Intern Tibiclub i
accessos atraccions
Sistema gestió manteniment
corporatiu
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PREVISIÓ
INICIAL
2015

ACTUACIÓ
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PRORROGADA
A 2016

10-1-2017

PREVISIÓ
NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

Restauració i botigues
Adequació restaurant La Masia

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Càmeres frigorífiques

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

Reforma botiga

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Estructural
Millores instal·lacions

150.000,00

0,00

0,00

0,00

Sistema comunicació digital emissores

40.000,00

0,00

0,00

0,00

Estudi optimització baixa / mitja tensió

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Torns Funicular

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

1.910.000,00

1.040.000,00

740.000,00

300.000,00

Mediambiental i transport
Estudis d’eficiència energètica
Intervencions derivades implantació
ISO 14001 de gestió mediambiental
TOTALS

Informació i Comunicació de Barcelona SA
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:
COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS

Ingressos
Serveis facturats
Subvencions d’explotació
de l’ajuntament

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

883.555,00

883.555,00

0,00

883.555,00

17.159.000,00

17.159.000,00

0,00

17.159.000,00

(1.356.704,00)

(1.356.704,00)

0,00

(1.356.704,00)

Despeses
Personal
Serveis exteriors
Tributs
Dotació provisió
insolvències hp
Imputació de subv.
d’immobilitzat no financer
RESULTAT ABANS
D’IMPOSTOS
Impost sobre beneficis
RESULTAT DE
L’EXERCICI

(13.908.160,00) (13.908.160,00)

0,00 (13.908.160,00)

(22.543,00)

(22.543,00)

0,00

(22.543,00)

(2.700.000,00)

(2.700.000,00)

0,00

(2.700.000,00)

458.820,00

458.820,00

0,00

458.820,00

55.147,00

55.147,00

0,00

55.147,00

(55.147,00)

(55.147,00)

0,00

(55.147,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
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l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
Barcelona Activa, S.A SPM
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:
COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

1.500.742,84

1.500.742,84

0,00

1.500.742,84

-222.758,70

-222.758,70

0,00

-222.758,70

41.899.575,98

39.575.492,77

0,00

39.575.492,77

186.704,56

186.704,56

0,00

186.704,56

31.585.903,34

31.585.903,34

0,00

31.585.903,34

819.344,25

0,00

0,00

0,00

7.321.946,63

7.295.868,21

0,00

7.295.868,21

1.632.916,57

507.016,66

0,00

507.016,66

Import net xifra de
negocis
Aprovisionaments
Altres ingressos
d’explotació
Ingressos accessoris i altres
de gestió corrent
Subvencions explotació:
Ajuntament aportació
Feder
Generalitat
FSE i altres
Despeses de personal
Altres despeses
d’explotació
Amortització de
l’immobilitzat
Imputació subvencions
immobilitzat

(19.238.357,89) (18.730.341,84)

0,00 (18.730.341,84)

(22.990.894,82) (22.023.674,84)

0,00 (22.023.674,84)

(2.118.223,08)

(2.118.223,08)

0,00

(2.118.223,08)

1.940.000,39

1.940.000,39

0,00

1.940.000,39

Ingressos financers
Despeses financeres
Impost societats

RESULTAT DE
L’EXERCICI

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

(376.930,14)

(376.930,14)

0,00

(376.930,14)

(12.718,18)

(12.718,18)

0,00

(12.718,18)

29.675,76

(466.410,78)

0,00

(466.410,78)

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que
no finalitzen en l’exercici 2016 i els que són per adquisicions i obres no
singularitzades.

ACTUACIÓ
Equipaments
empresa i
ocupació
Sistemes
d’informació
Totals

PREVISIÓ
INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA
A2016

PREVISIÓ
NO PRORROGADA
A 2017

685.600,00
1.500.000,
00

615.000,00
1.000.067,68

0,00

1.000.067,68

2.185.600

1.615.067,68

0,00

1.615.067,68

0,00

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017
615.000,00
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S M. Barcelona Gestió Urbanística, SA
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:
COMPTE DE PÈRDUES
I GUANYS

PREV.
INICIAL 2015

Ingressos
Transferències corrents
ajuntament
Transferències corrents
oficines d'habitatge
Re facturació tercers
quotes d’urbanització
Altres ingressos de
gestió

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PREVISIÓ
PRORROGADA PRORROGADA
A 2017
A 2017

4.843.478,00

4.843.478,00

0,00

4.843.478,00

4.999.871,48

4.999.871,48

0,00

4.999.871,48

790.000,00

790.000,00

0,00

790.000,00

620.000,00

620.000,00

0,00

620.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

5.715.000,00

5.715.000,00

0,00

5.715.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

5.508.349,48

5.508.349,48

0,00

5.508.349,48

Amortitzacions

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

RESULTAT DE
L’EXERCICI

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingressos financers
Despeses
Personal
Tributs
Treballs, subministres i
serv.exteriors

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
BIMSA
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:
PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2016

PREVISIÓ NO
PRORROGADA
A 2017

PREVISIÓ
PRORROGADA
A 2017

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

PREV. INICIAL
2015

Altres ingressos d'explotació
Ingressos accessoris i altres de
gestió corrent
Subvencions d'explotació
incorporades al resultat de l'exercici

6.094.205,88

6.094.205,88

0,00

6.094.205,88

3.367.615,88

3.367.615,88

0,00

3.367.615,88

2.726.590,00

2.726.590,00

0,00

2.726.590,00

Despeses de personal
Sous i salaris
Càrregues socials
Altres despeses d'explotació

(2.977.284,51) (2.977.284,51)

0,00 (2.977.284,51)

(2.445.099,15)

(2.445.099,15)

0,00

(2.445.099,15)

(532.185,36)

(532.185,36)

0,00

(532.185,36)

(2.870.488,43) (2.870.488,43)

0,00 (2.870.488,43)
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Tributs
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(2.861.488,43)

(2.861.488,43)

0,00

(2.861.488,43)

(9.000,00)

(9.000,00)

0,00

(9.000,00)

(181.432,94)

(181.432,94)

0,00

(181.432,94)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

65.000,00

65.000,00

0,00

65.000,00

Ingressos financers
De valors negociables i altres
instruments financers

800,00

800,00

0,00

800,00

Amortització de l'immobilitzat

Despeses financeres
Per actualitzacions de provisions
RESULTAT FINANCER

800,00

800,00

0,00

800,00

(65.000,00)

(65.000,00)

0,00

(65.000,00)

(65.000,00)

(65.000,00)

0,00

(65.000,00)

(64.200,00)

(64.200,00)

0,00

(64.200,00)

800,00

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

800,00

0,00

800,00

Impost sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI
PROCEDENT D'OPERACIONS
CONTINUADES

(2,40)

(2,40)

0,00

(2,40)

797,60

797,60

0,00

797,60

RESULTAT DE L'EXERCICI

797,60

797,60

0,00

797,60

RESULTAT DE L’EXERCICI

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
1. Quantia.
La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que
figura en el següent compte de pèrdues i guanys:
COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS

Ingressos (en milers
d’euros) :
Subvenció Ajuntament de
Barcelona
Altres Ingressos
Despeses (en milers
d’euros) :

PREVISIÓ
NO
PRORROGA
DA A 2017

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2016

PREVISIÓ
PRORROGADA A
2017

10.067.000,00

10.067.000,00

0,00

10.067.000,00

8.561.000,00

8.561.000,00

0,00

8.561.000,00

1.506.000,00

1.506.000,00

0,00

1.506.000,00

10.067.000,00

10.067.000,00

0,00

10.067.000,00

Personal
Contractes Prestació
Serveis

4.237.000,00

4.237.000,00

0,00

4.237.000,00

4.426.000,00

4.426.000,00

0,00

4.426.000,00

Resta de despeses

1.404.000,00

1.404.000,00

0,00

1.404.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTAT DE
L’EXERCICI

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
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Foment de Ciutat, SA
1. Quantia.
COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS
Import net de la xifra
de negoci
Prestació de serveis de
gestió de finques
Altres prestacions de
serveis
Aprovisionaments
Altres ingressos
d’explotació
Ingressos accessoris
Subvencions d’explotació
Despeses de personal
Altres despeses
d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Programa promoció i
comunicació
Altres despeses de gestió
corrent
Amortització de
l'immobilitzat
RESULTAT
D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS
D'IMPOSTOS

PREV. INICIAL
2015

PREVISIÓ
PREVISIÓ NO
PREVISIÓ
PRORROGADA A PRORROGADA PRORROGADA A
2016
A 2017
2017

1.518.000,00

1.518.000,00

0,00

1.518.000,00

750.000,00

750.000,00

0,00

750.000,00

768.000,00

768.000,00

0,00

768.000,00

(35.200,00)

(35.200,00)

0,00

(35.200,00)

2.760.474,00 2.563.749,83,00

0,00

2.563.749,83

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

2.730.474,00

2.533.749,83

0,00

2.533.749,83

(1.838.828,00)

(1.838.828,00)

0,00

(1.838.828,00)

(2.363.225,00)

(2.363.225,00)

0,00

(2.363.225,00)

(1.445.853,00)

(1.445.853,00)

0,00

(1.445.853,00)

(13.000,00)

(13.000,00)

0,00

(13.000,00)

(10.000,00)

(10.000,00)

0,00

(10.000,00)

(894.372,00)

(894.372,00)

0,00

(894.372,00)

(41.421,00)

(41.421,00)

0,00

(41.421,00)

(200,00) (196.924,17,00)

0,00 (196.924,17,00)

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00 (196.724,17,00)

0,00

(196.724,17)

Impost sobre beneficis

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTAT DE
L’EXERCICI

0,00

(196.724,17)

0,00

(196.724,17)

2. Ingressos i despeses prorrogats
La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys
prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de
l’exercici 2016, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per
a l’exercici 2016.
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PERSONAL
Concursos de personal
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL
(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.
2.

3.

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.
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.
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.

109

110

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 1

–

4.

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

JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:
El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular,
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el
Comitè d'Empresa.
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la
Gaseta Municipal.
Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data
d'acabament de l'esmentat termini.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada,
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.
En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter
indefinit.
En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.
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Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la
plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.
ANNEX
Concurs núm. 1/2017-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de
la Gerència del Districte de Sant Martí. (Nivell 24)
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció
de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Sant
Martí.
Concurs núm. 1/2017-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Sant
Martí.
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 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori de la Gerència del Districte de Sant Martí.
1. Classificació dels llocs convocats
Denominació:
Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg
vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Gestió de Projectes
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1 i A2
Destinació:
Nivell 24
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 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.
3.1.2. Funcions bàsiques
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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.
•
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
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert
component tècnic, implantant els projectes definits.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia
en l’operativa.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats.
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 pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (DS a les Persones
i al Territori)
3.2.1. Missió
Direcció de la planificació, de l’execució i de la interlocució tècnica amb el teixit
associatiu i els ciutadans i ciutadanes, sobre els serveis que es desenvolupen al
Districte en l’àmbit de l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el
benestar, la promoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de
prevenció, garantint la resposta i la coordinació amb els àmbits sectorials de
referència.
3.2.2. Funcions
•
Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis del Districte per
l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el benestar, la promoció
social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció, i de
qualsevol altra vinculada als Barris i als serveis a les persones.
•
Dirigir els equipaments del Districte, seguint els criteris marc que es puguin
definir des dels sectors.
•
Garantir la resposta a les necessitats plantejades pels ciutadans i pel teixit
associatiu, tant si es desenvolupen des de l’estructura del Districte com si
es desenvolupen des d’altre ens municipal.
•
Fer el seguiment i analitzar les incidències i reclamacions al Districte.
•
Direcció tècnica del òrgans de participació del Districte, amb el suport de la
resta de Direccions i de les Gerències sectorials, quan sigui necessari.
•
Dirigir els serveis de prevenció al territori i la coordinació de les actuacions
que se’n derivin.
•
Exercici de les competències que li siguin delegades.
•
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència del Districte en el
compliment de les seves funcions.
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4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
– Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
– Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
– Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
– Experiència en direcció, planificació, coordinació i gestió de projectes
fins a 2,5 punts
– Experiència en gestió de recursos tècnics i econòmics fins a 1,5 punts
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Experiència en interlocució tant amb la ciutadania, entitats, com amb
altres òrgans municipals o d’altres administracions 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 GESTOR/A DE PROJECTE 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, 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
President:
– Sr. Josep Garcia Puga, gerent del Districte de Sant Martí, o persona en qui
delegui.
Vocals:
– Sra. Iria Garcia Labandeira, directora de Serveis a les Persones i al Territori
del Districte de Sant Martí, o persona en qui delegui.
– Sra. Anna Garrido Oliver, cap de Departament de Recursos Interns del
Districte de Sant Martí, o persona en qui delegui.
– Sr. Xavier Martinez Corberó, director de Serveis Generals del Districte de
Sant Martí, o persona en qui delegui.
Secretària:
– Sra. Laura Izquierdo Sánchez, tècnica del Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans, o persona en qui delegui, qui farà les
funcions de secretària.
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.
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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
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.
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Lliures designacions
Lliure designació núm. 1/2017-L
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de
Direcció 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció per a la
Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 1 de la
família General (GE) adscrit a la Direcció per a la Transparència i les Bones
Pràctiques de la Gerència de Recursos.
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere,
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Direcció 1 (20.10.GE.40 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Directiu
Tipus de lloc:
Direcció
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 30
Sistema de provisió:
Lliure designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

30 (978,44 €)
3.623,52 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 1 de la família GE)
3.1.1. Missió
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies
estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció.
3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals,
assignats a la Direcció.
•
Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació
dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels
objectius marcats.
•
Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2. Integra funcions heterogènies, d’àmbits funcionals o serveis diferents, o bé
integra funcions homogènies amb un grau de desenvolupament i/o recursos
associats gran. En qualsevol cas, no poden dependre jeràrquicament d’una altra
Direcció.
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant informes
de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu
o de processos estandarditzats, i actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de
recursos i d’impacte organitzatiu.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistirlos sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.
6. Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli i profund d’un camp
funcional i de l’acreditació d’una experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció
o comandament a organitzacions públiques o privades així com de la competència
tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior, amb coneixements
específics en els processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i. El
lloc requereix de competència directiva per al comandament del personal.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció per a la
Transparència i les Bones Pràctiques)
3.2.1. Missió
Garantir la transparència i el bon govern en la gestió municipal.
3.2.2. Funcions
•
Garantir una gestió de l’administració municipal i les seves entitats
vinculades i participades sota el principis de transparència, codis de bon
govern i compliment de la legalitat.
•
Analitzar i investigar internament possibles casos que vulnerin el bon
govern, la transparència, l’ús eficient de recursos públics i el compliment
dels principis legals i ètics de l’administració pública.
•
Prevenir situacions de risc assegurant la formació necessària per als
empleats públics.
•
Supervisar la transparència, el bon ús i la correcta aplicació a les seves
finalitats dels ajuts i subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a
tercers, tant si són entitats públiques com entitats privades.
•
Coordinar i col·laborar pel compliment de llurs funcions amb els serveis de
l’Ajuntament, així com altres òrgans amb funcions similars, en l’àmbit de la
lluita contra la corrupció.
•
Promoure la conscienciació social i sensibilització ciutadana en matèria
d’ètica en la gestió pública; mantenint una relació de cooperació estable
amb les entitats socials vinculades a aquest àmbit directament i a través
dels òrgans de participació.
•
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.
•
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
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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 que estigui en
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
•

5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
– Titular de la Gerència de Recursos
– Titular de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
– Titular de la Gerència de Recursos Humans
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació
municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars,
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació
municipal que ocupa llocs gerencials.
6. Criteris de valoració
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:
– L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
treball.
– La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
– Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament
de les funcions del lloc de treball.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves
psicotècniques i/o professionals.
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En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa
dels requisits i mèrits al·legats.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la
Intranet Municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua
catalana.
9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan convocant
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al
Gerent Municipal proposant el seu nomenament.
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per
a la seva verificació.
Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.
10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
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11. 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 Comissió 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 Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
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Nomenaments
Concursos
El Gerent Municipal, en data 9 de gener de 2017, ha adoptat la següent
resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 80/2016-C, la senyora Beatriz HUARTE FOURNIER (mat. 25354), de la
categoria TS Enginyeria i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Gestió
Projectes 1 de la família General, codi 70.10.GE.10, amb complement de
destinació de nivell 26, i adscrit a la Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerència
Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (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 Municipal, en data 9 de gener de 2017, ha adoptat la següent
resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 81/2016-C, el senyor José Luís GARCIA MACIAS (mat. 23505), de la
categoria TS Enginyeria i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Gestió
Projectes 1 de la família General, codi 70.10.GE.10, amb complement de
destinació de nivell 26, i adscrit a la Direcció de Recursos i Control de Gestió de la
Gerència d'Ecologia Urbana.
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

Altres processos llocs directius
El Gerent Municipal, en data 9 de gener de 2017, ha adoptat la següent
resolució:
Nomenar el senyor Francesc CASADESÚS CALVÓ 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
i adscriure’l al Festival Barcelona Grec de la Direcció de Sectors Culturals i
Innovació de l’Institut de Cultura de Barcelona, 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 27 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
BIMSA
Núm. resolució: CG16/42 /65
La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-12-2016, adoptà el següent acord:
Aprovar definitivament el Projecte de millores a la plaça Joan Pelegrí, al Districte
de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe
tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es
dóna per reproduït, amb un pressupost de 935.600,41 euros, el 21% de l’impost
del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de règim local de Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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, 22 de desembre de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
***
Expedient 3BC 2016/166
El gerent d’Ecologia Urbana, en data 20-12-2016, adoptà la següent resolució:
Aprovar el Projecte de millora de l’enllumenat al Castell de Montjuïc i al Camí del
Mar al Castell de Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe Tècnic Jurídic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 149.588,72 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 (TRLLMRLC); publicar la resolució al Butlletí
Oficial de la Província (BOPB), en un diari dels de més circulació a Catalunya, a la
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat
municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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Contra aquest acte, 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, 22 de desembre de 2016. La secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
***
Expedient 3BC 2016/171
El gerent d’Ecologia Urbana, en data 22-12-2016, adoptà la següent resolució:
Aprovar, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el
Projecte Modificat del projecte executiu de la connexió d’aigües freàtiques per la
urbanització del corredor ferroviari de Sants, al districte de Sants-Montjuïc de
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un
import de 236.169,67 euros, el 21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de
pressupost superior a l’aprovat per un import de 235.530,47 euros, IVA inclòs, és
deguda a que l’import de les obres adjudicades va ser de 193.791,89 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 38.495,04 euros IVA inclòs
(consistents en les obres necessàries per a poder alimentar, mitjançant la
construcció d’un pou de captació d’aigües freàtiques, el dipòsit d’emmagatzematge
de la zona propera a la intersecció dels carrers Riera de Tena i Burgos), més el
control de qualitat per import de 3.591,57 euros i el nou subministrament de Fecsa
Endesa per import de 291,17 euros, dóna un total de 236.169,67 euros); publicar
aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un diari dels de més
circulació de Catalunya, 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, 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.
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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, 22 de desembre de 2016. La secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
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