GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

14 de Juliol del 2017

Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 29 de juny de 2017.
Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de juny de 2017.
Part decisòria
a) Propostes d’acord
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

2. (6/2017) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Arimany Nardi
(mat. 73884) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria professional de Tècnica superior d’Arquitectura, amb destinació a l’Àrea de
Projectes i Obres de la Direcció de Serveis Tècnics del Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 3 (codi
80.30.OP.20) i l’activitat privada per compte propi com a arquitecta, excloent del seu
exercici qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona, per
tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada; la seva
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal,
d’altra banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. I, en tot cas,
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.
3. (82/2017) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mònica López Ferrado
(mat. 6100138), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació a la Direcció
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1. (016AVLL/2016-SG - FASE II) 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. Avantprojecte de llei de contractes de
serveis a les persones, 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 aquesta iniciativa normativa a la Secretaria de la
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament.
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4. (210/2017) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Isabel Hernández
Gondra (mat. 15050268), entre la seva activitat municipal com a funcionària de
carrera amb la categoria professional de Tècnica superior de Psicologia, amb
destinació al CSS Sant Martí-Verneda de l'Institut Municipal de Serveis Socials de
Barcelona d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3
(80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte propi de consultora (Professora
Col·laboradora) del Grau d’Educació Social dels Estudis de Psicologia i Ciències de
l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, del 22 de febrer de 2017 al 21 de
juliol del mateix any. Es tracta d’una activitat privada d’acord amb la Llei 2/2014, del
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. La
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal
o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
5. (689/2017) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Pascual Ferrer
(mat. 76024) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la
categoria professional de TS Gestió, amb destinació al Departament d'Administració
de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic
3 (80.30.GA.30), i l’activitat privada per compte d'altri com a consultor a l'empresa
Morou SL. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
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de Màrqueting, Comunicació i Sistemes de l’Institut de Cultura de Barcelona,
desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.40), i
les activitats privades per compte propi, concretament fent col·laboracions
periodístiques i com a col·laboradora/ tutora a la Universitat Oberta de Catalunya. La
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal
o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
6. (700/2017) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Madaula Balaguer
(mat. 76070) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la
categoria professional d’Auxiliar administratiu, amb destinació a la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Gràcia, on ocupa el lloc de treball
de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri com a dependent
en una botiga de decoració. La dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al
mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

8. (688/2017) Prorrogar el conveni marc de col·laboració educativa signat entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Ramon Llull el 14 de juliol de 2015 i que té
per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, per un any natural i amb efectes
a partir del dia 1 de setembre de 2017 i fins al 31 d’agost de 2018, mantenint el
contingut de la resta de clàusules que integraven aquell conveni. Facultar l’Il·lm. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia, per a la signatura del conveni
marc de col·laboració esmentat.
9. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document
de 29 de juny de 2017.
10. (2017/559) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Associació per la Pau i els Drets Humans – Taula per Mèxic pel "Pla de Projecte
2017" de conformitat a la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de
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7. (437/17) Iniciar l'expedient per a la contractació dels serveis d'impressió, escaneig
i còpia a la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de
contracte 17002651, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 2.079.681,60 euros, IVA
inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest
mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 1.718.745,12
euros; i import de l'IVA del 21% de 360.936,48 euros; condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Declarar la
improcedència de la revisió de preus, donades les característiques del contracte.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.
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l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i
institucions, aprovada per Decret d'Alcaldia de 27 d'abril de 2011. Autoritzar i
disposar la despesa a favor per un import de 49.983,50 euros, amb càrrec a la
partida 48903/23291/0701 a favor de l'Associació per la Pau i els Drets Humans –
Taula per Mèxic amb CIF G66847237. Requerir les entitats beneficiàries per tal que
en un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presentin la
justificació de l´aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe
d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. Facultar el Primer
Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.

12. (0897/17) Procedir al canvi d’afectació dels romanents de tresoreria afectats del
pressupost de l’Institut Municipal d’Informàtica relacionats en el quadre annex al
present acord per un import màxim de 2.489.597,00 euros i afectar-los al pagament
de les despeses derivades d’una banda, de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit T0217 2015 411 fins a un import màxim d'1.434.340,12 euros
(IVA inclòs) i de l’altra, a la resolució per via extrajudicial del recurs contenciós
administratiu interposat per Attachment Group, SL contra l’Institut Municipal
d’Informàtica (RC 378/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5) fins a un
import màxim d'1.054.899,78 euros (IVA inclòs). Autoritzar l’Institut Municipal
d’Informàtica a efectuar els reajustaments comptables necessaris per executar el
present acord. Instar l’Institut Municipal d’Informàtica a la devolució de l’import
restant dels romanents afectats per un import d'1.315.129,25 euros relacionats en el
quadre annex dins l’exercici 2017.
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11. (2017/563) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
DIOMCOOP, SCCL, amb CIF F-66976135 per al Projecte “Mercats per la Inclusió
Social Implementació i Desenvolupament del Sistema Integral Cooperatiu
DIOMCOOP, 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 d’1.080.688,14 euros, amb els objectius pel període 2017-2019 de donar
resposta de forma integral a les necessitats de la comunitat subsahariana amb
possibilitats de regularitzar la seva situació administrativa. L’objectiu general és
abordar integralment les necessitats d’ocupació, formació i cobertura de necessitats i
drets bàsics de persones en situació de vulnerabilitat per manca de regularització de
la seva situació administrativa, a través d’una cooperativa que doni el protagonisme
a aquestes persones i al territori a on s’inserirà la cooperativa; 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 d’1.080.688,14 euros a favor
de DIOMCOOP, SCCL que es distribuirà en 449.473,55 euros l’any 2017, 317.340,24
euros l’any 2018 i 313.874,35 euros l’any 2019, condicionat a l’existència de crèdit
suficient i adequat, i significa el 44,81% del cost del Projecte, que té un import de
2.411.854,28 euros; 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,
Jordi Via Llop, per a la signatura del present conveni.
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13. (E.09.6059.16) Deixar sense efecte, a sol·licitud del Patronat Municipal de
l’Habitatge, l’acord de la Comissió de Govern, de 9 de febrer de 2017, pel qual
s’adquiria, a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco de Santander SA, (CIFA-39000013), l’habitatge entresòl segona de la finca del carrer Ausona núm. 75, 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.
14. (3-080/2017) Aprovar l’expedient núm. 3-080/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 1.168.000,00 euros, per atendre despeses
derivades de l’actuació inversora P.11.7012.02 “Transferència de capital a ICUB” que
va ser informada favorablement en Comissió de Govern de 15 de juny de 2017, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17061391; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal.
15. (3-083/2017) Aprovar l’expedient núm. 3-083/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2017, d’import 273.851,28 euros, per atendre transferències
de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable núm. 17061991; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.

17. (3-085/2017) Aprovar l’expedient núm. 3-085/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2017, d’import 75.000,00 euros, per atendre despeses del
projecte “Contribució a les accions de rehabilitació de l’Escola Rafael María Mendive”
a l’Havana, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17062191; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
18. (3-086/2017) Aprovar l’expedient núm.3-086/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents del reconeixement d’ingrés
de l’Institut de Serveis Socials, per atendre despeses del Servei d’Atenció Telefònica
de la Direcció de Serveis d’Informació d’Atenció ciutadana, per un import de
23.461,41 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
17061995; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
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16. (3-084/2017) Aprovar l’expedient núm. 3-084/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2017, d’import 103.455,00 euros, per atendre despeses d’un
servei de captura de porcs senglars als Districtes d’Horta-Guinardó, Sarrià-Sant
Gervasi i Les Corts, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm.
17062091; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS
19. (8SD/17 IMEB) Aprovar el projecte normatiu del nou Reglament del Consell
Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells Escolars Municipals de Districte
(CEMD), i donar-li el tràmit previst pels articles 108 i següents del Reglament
Orgànic Municipal.

21. (20170144) Alliberar la quantitat de 141.473,22 euros, en quant a 35.776,77
euros amb càrrec al pressupost de 2017, en quant a 68.725,90 euros amb càrrec al
pressupost de 2018 i en quant a 36.970,55 euros amb càrrec al pressupost de 2019,
de l'autorització de la despesa aprovada per Acord de la Comissió de Govern de 23
de març de 2017 per un import d'1.047.674,88 euros, per satisfer les obligacions
econòmiques derivades del contracte que té per objecte la realització del Servei per
a Adolescents i Famílies (SAiF), de conformitat amb la baixa licitatòria oferta per
l’adjudicatària del contracte, Iniciatives i Programes, SL, amb núm. de NIF
B59545913.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
22. (0697/17) Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de primera acollida,
serveis especialitzats transversals i suport SAIER amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 17002612, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de
licitació d'1.817.486,47 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladores del contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació;

6
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 9f25-fd97-2605-1ba9

20. (20170144) Adjudicar el contracte número 17001657, que té per objecte el
Servei per a Adolescents i Famílies (SAiF), durant el termini comprés entre el dia 1
d’agost de 2017, o dia següent a la formalització del contracte si és posterior, i fins
al dia 30 de juny de 2019, a Iniciatives i Programes, SL, amb CIF B-59545913 per un
pressupost màxim de 906.201,66 € IVA inclòs, i fixant un preu unitari de 3.709,86€,
IVA inclòs, per a cadascun dels punts “Aquí T’Escoltem”, en ser l’oferta
econòmicament més avantatjosa; sotmès a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor
de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que
s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 748.926,99
euros de pressupost net i 157.274,67 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del
21%. Fixar en 37.446,35 euros l’import de la garantia definitiva i, retenir-lo del preu
del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de
constitució de garantia. Requerir l’adjudicatari per a la formalització del contracte en
el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de
l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització
o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del
contracte la Sra. Alicia Aguilera Martinez, Cap del departament de Joventut. Donar
compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os
que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament:
pressupost net 1.652.260,42 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA
de 165.226,05 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posteriors a l'actual. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de Ciutat Vella

24. (20172812) Autoritzar i disposar la despesa per un import de 114.000,00 euros
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, per
subvencionar l'execució del projecte que s'indica tot seguit. Atorgar una subvenció,
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l'entitat Tot Raval
Fundació Privada, amb NIF G62860796, per un import de 114.000 euros, equivalent
al 33,79% del cost total del projecte per a la realització d'accions de dinamització
social, econòmica i cultural del barri del Raval, amb un cost total d'execució de
337.388 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2017, d'acord amb 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 el conveni
adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà 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 en el termini de tres
mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat.
25. (20172031) Adjudicar el contracte núm. 17002262, que té per objecte Servei per
al foment de les relacions de proximitat i el veïnatge al Districte de Ciutat Vella i de
foment per l'ocupació, per un import de 499.138,27 euros, IVA inclòs, de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Progess
Projectes Gestió Serveis Socials, amb NIF B59960526, i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, amb el següent
desglossament: 447.658,27 euros (IVA inclòs) corresponen al servei fix, i l’import

7
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 9f25-fd97-2605-1ba9

23. (20172808) Autoritzar i disposar la despesa per un import de 61.228,28 euros
amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per
subvencionar l'execució del projecte que s'indica tot seguit. Atorgar una subvenció,
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l'entitat Associació
Barceloneta Alerta, amb NIF G63428007, per un import de 61.228,28 euros,
equivalent al 68,90% del cost total del projecte, per a l'execució del Pla de
Desenvolupament Comunitari del Barri de la Barceloneta, amb un cost total
d'execució de 90.490,03 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2017, d'acord
amb 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 el
conveni adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà 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.

GASETA MUNICIPAL
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màxim de 51.480,00 euros (Iva inclòs) corresponent al servei variable pel preu
unitari ofert, i per una durada de l’1 de juliol a 31 de desembre de 2017. Disposar a
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import adjudicació 453.762,06 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA,
i import de l'IVA de 45.376,21 euros. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació,
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del Districte de Ciutat
Vella. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
26. (20172031) Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número
17002262 que té per objecte Servei per al foment de les relacions de proximitat i el
veïnatge al Districte de Ciutat Vella, i foment de l'ocupació, per un import de
16.189,73 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix
document. Motiu: baixa per adjudicació.
Districte de les Corts
27. (C109-2017-0002) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Parcs i Jardins, Institut Municipal per
l’encàrrec de la gestió i manteniment del parc de Can Rigal. Facultar el Sr. Joan
Cambronero i Fernández, Gerent del Districte de Les Corts, per a la signatura de
l’esmentat Conveni de cooperació, així com la de tots aquells documents que se’n
derivin. Publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província. Donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
29. (50002/13) 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 juliol i el 31 de desembre de 2017, data prevista perquè el nou
adjudicatari de la gestió es faci càrrec del equipament 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 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,
i 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
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28. (C109-2017-0005) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’”Associació de Veïns del Camp Nou”, per l’ús de les taules d’horts
urbans núms. 9 i 10 que estan situades al passatge Felipe de Paz, amb vigència fins
al dia 20 de febrer de 2018. Facultar l'Il·lm. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del
Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots
aquells documents que se’n derivin.
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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. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
30. (17010129) Iniciar l'expedient per a la contractació de la gestió de la Xarxa dels
equipaments municipals en el lleure del Districte de Nou Barris, amb mesures socials,
pel període de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 d’agost de 2018, amb núm. de
contracte 17003450, mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment
obert, i amb un pressupost total de licitació de 790.830,00 euros, IVA inclòs, essent
l’import de 263.610,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2017 i l’import de
527.220,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2018, i declarar la urgència en la
tramitació d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. Aprovar les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, annexos i
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; i convocar la licitació per
a la seva adjudicació. Autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es
i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: pressupost net 718.936,36 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i
import de l'IVA de 71.893,66 euros; a càrrec dels pressupostos dels anys 2017 i
2018, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior a l'actual. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

31. (2040/2013) Prorrogar des de l'1 de juliol de 2017 i fins al 30 de setembre de
2018, el contracte 13002705 que té per objecte el Servei d'atenció, informació i
control d'accessos d'equipaments del Districte, adjudicat a Integración Social de
Minusválidos, SL, amb NIF B-61098638, el 9 d'octubre de 2013, per als anys 2013,
2014, 2015, 2016 i fins al 30 de juny de 2017. Aquesta pròrroga es realitza a
l'empara del que estableix la clàusula 3 del plec de condicions administratives
particulars, i està subjecta en la seva totalitat a les clàusules que regeixen el
contracte. Autoritzar i disposar la despesa a favor de Integración Social de
Minusválidos, SL, amb NIF B-61098638, per un import de 285.035,22 euros, IVA
inclòs, amb el següent desglossament: pressupost net 235.566,30 euros; tipus
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 49.468,92 euros, 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 pressupost posterior a l'actual. Requerir
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a
les dependències del Districte de Sant Andreu.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
32. (20170229) Iniciar l'expedient per a la contractació dels serveis especialitzats i
de manteniment, reparació, adaptació i supervisió d'instal·lacions del Centre de
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Districte de Sant Andreu
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Gestió de Mobilitat Urbana de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 17001791, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de
licitació de 641.794,57 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació;
autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os
que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament:
pressupost net 530.408,73 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
111.385,84 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.

34. (20150011 Vol 6) Estimar parcialment la reclamació presentada per Eulen, S.A.
pels danys i perjudicis causats per la demora en l'inici de les prestacions del
contracte 14005304 de serveis de manteniment de les escales mecàniques i
ascensors situats a l'espai públic, i el foment de l'ocupació de persones amb
dificultats particulars d'inserció al mercat laboral (2015-2018), Lot A; fixar en
18.008,42 euros la indemnització a satisfer a Eulen d'acord amb la proposta dels
serveis tècnics municipals, i en 457,59 euros els interessos de demora corresponents
a l'any 2016; facultar el gerent d'Ecologia Urbana per a l'aprovació de la liquidació
d'interessos de l'any 2017 i per l'aprovació dels actes necessaris pel seu abonament;
autoritzar, disposar i obligar la despesa per un import de 18.466,01 euros a favor
d'Eulen, S.A. amb NIF A28517308, amb càrrec a la partida D/22611/15331.
35. (20170390) Encarregar l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona els treballs per
a l’elaboració de la diagnosi de l’àmbit de Superilles al voltant del carrer Girona amb
subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions de generals annexes
que s’aproven, i fins al 31 de desembre de 2017; autoritzar i disposar la despesa per
un import de 10.000,00 euros, amb càrrec als pressupostos i partides indicats en
aquest mateix document, a favor de l'Agencia d’Ecologia Urbana Barcelona, amb NIF
P0800075D, per fer front a les despeses derivades d’aquest encàrrec de gestió;
publicar aquest encàrrec al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta
Municipal.
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33. (20170230) Iniciar l'expedient que té per objecte la contractació dels Serveis
d'operació del Centre de Gestió de Mobilitat Urbana de la ciutat de Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 17001390,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un
pressupost total de licitació de 615.033,54 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions de contractació reguladors del contracte; convocar la licitació per a la
seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: pressupost net 508.292,18 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i
import de l'IVA de 106.741,36 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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Districte de Ciutat Vella
36. (1BC 2016/066) Aprovar definitivament el Projecte de remodelació del carrer
Sots-Tinent Navarro a l’entorn de la muralla romana i arranjament de la mitgera, al
Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe
Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i les declaracions
responsables emeses pel tècnic redactor del projecte i pels Directors Tècnics de
Gestió de Projectes i d’Infraestructures de BIMSA, que a aquests efectes es donen
per reproduïts, per un import d'1.175.691,85 euros, el 21% de l’impost del valor
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i
en un dels diaris 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 l'Eixample

38. (2BC 2017/135) Aprovar inicialment el Projecte executiu de carril bici a la Gran
Via de les Corts Catalanes. Tram 2: entre c. de Vilamarí i c. d’Aribau, al Districte de
l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del
Projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per
reproduït, per un import de 824.983,31 euros el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò
que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC);
i sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte de Sants-Montjuïc
39. (3BD 2017 035) Aprovar inicialment el projecte executiu de reurbanització del
carrer Leiva, entre els carrers Sant Roc i Gaiarre, i del carrer Àliga, entre la carretera
de la Bordeta i el carrer Vilardell, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost d'1.959.793,17 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; sotmetre’l a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a
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37. (17SD0210P) Aprovar el Projecte constructiu d’un dipòsit al passeig Sant Joan
per a la dotació d’aigua freàtica a la zona de l’Eixample, amb un pressupost de
573.410,48 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò
que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. Publicar
aquest Acord el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta
Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. Encarregar a la societat municipal
BCASA la gestió de l’actuació.
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comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formularhi les al·legacions pertinents i publicar-lo a un dels diaris de més circulació de
Catalunya; i aclarir que en aquest còmput no es tindran en compte els dies
corresponents al mes d’agost.
40. (3BD 2017 089) Aprovar inicialment el projecte executiu de reurbanització del
carrer Radas, entre el passeig de l’Exposició i el carrer Elkano, i el carrer Concòrdia,
entre el carrer Mare de Déu del Remei i el carrer Elkano, al Districte de SantsMontjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del
Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost d'1.609.540,33 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; sotmetre’l a informació pública durant un termini de 30 dies
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents i publicar-lo a un dels diaris de més circulació
de Catalunya, i aclarir que en aquest còmput no es tindran en compte els dies
corresponents al mes d’agost.
41. (3BD 2016 0135) Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització del carrer
Tinent Flomesta entre el carrer d’Antoni Capmany i el carrer de Sants, al Districte de
Sants-Montjuïc a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del
Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost d'1.246.839,18 euros, el 21% de l’impost del valor
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament; i
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

42. (17SD0209P) Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana Sector 09
(Àmbit Hortal: cr. Hortal nº 58 i nº 60-66, cr. Fastenrath nº 193 i nº 195-205, cr.
Murtra nº 74-90) promogut per Ducsa Barcelona, SL, d’acord amb les condicions
establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 9 de maig de
2017, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per
reproduït, per un import de 251.450,31 euros, el 21% de l’impost del valor afegit
(IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme. Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes, a comptar
a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant
el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Notificar-lo als
interessats en aquest procediment. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.
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Districte d'Horta-Guinardó
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43. (7BD 2014/071) Aprovar inicialment el Projecte d’arranjament de l’espai lliure
situat a l’avinguda Can Marcet (entre el passeig de la Vall d’Hebron i el carrer Joan B.
Cendrós), al barri de la Vall d’Hebron, al Districte d’Horta–Guinardó de Barcelona,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost d’1.541.967,97 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs,
d’acord amb allò que preveu l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; sotmetre’l a
informació pública durant un termini d’un mes mitjançant anuncis al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de
Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents i aclarir que en aquest còmput no es tindran en compte els dies
corresponents al mes d’agost.
b) Mocions
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Única. (17PL16496) Suspendre en els àmbits discontinus del Casc Antic d’Horta; de
l’entorn de la plaça Bacardí; dels carrers de Campoamor – Salses; de les Cases dels
Periodistes Peris Mencheta i avinguda Frederic Rahola; i de les Cases dels Periodistes
de Can Baró, al barri d’Horta i la Font d’en Fargas del Districte d’Horta-Guinardó, de
conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe
de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de
motivació s’incorpora a aquest acord, la tramitació de plans urbanístics derivats i de
projectes de gestió urbanística i l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació d’obra nova, de gran rehabilitació, increments de volum o
sostre i enderroc de construccions; suspendre, també, les autoritzacions que habilitin
per a la intervenció amb modificació de la façana dels edificis, així com les
declaracions d’innecessarietat de llicència de parcel·lació; precisar que aquesta
suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un Pla
Especial Urbanístic dels àmbits de referència, per tal de garantir el manteniment dels
valors del teixit antic i definir estratègies d’intervenció que fomentin la rehabilitació;
determinar que els àmbits de suspensió son els delimitats i grafiats en el plànol de
suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de
l’esmentat article 73 del TRLU; determinar, també, a l’empara de l’article 74.1 de
l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a
comptar des de la publicació al BOPB d’aquest acord; i publicar el present acord en el
Butlletí de la Província de Barcelona.
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