Ref:CG 27/18

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de
Barcelona, el dia 19 de juliol de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en
sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau
Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia,
Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid i els Ims. Srs.
Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau,
Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General,
Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica.
Excusen la seva absència, la Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia, Laia Ortiz
Castellví i les Imes. Sres. Regidores, Laura Pérez Castaño i Mercedes Vidal Lago.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a
les deu hores.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 12 de juliol de
2018, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
S'APROVA.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES
COMUNIQUEN les resolucions següents:
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS
INTERNACIONALS
1.- IMI

(18000029) Resolució del Gerent de l’IMI, de 27 de juny de 2018, que
ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, a favor de la UTE Everis Spain SLU Connectis ICT Services SAU,
els serveis de manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques (AM) en
l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible, per un pressupost total d’adjudicació de
2.012.531,47 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 3.467.689,45 euros
(IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de 18 mesos.

2.- IMI

(18000069) Resolució del Gerent de l’IMI, de 28 de juny de 2018, que
ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, a favor de Accenture, SL, els serveis de manteniment i evolució
d’aplicacions informàtiques (AM) de l’entorn Business Intelligence de l’Institut
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Municipal d’Informàtica, amb mesures de contractació pública sostenible, per un
pressupost total d’adjudicació d'1.504.702,17 euros (IVA inclòs), amb un valor
estimat de 2.488.002,40 euros (IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de 3
anys.
3.- IMI

(18000080) Resolució del Gerent de l’IMI, de 27 de juny de 2018, que
ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, a favor de la DxD Aplications & IT Solutions SL, els serveis de
manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques (AM) de la l’àmbit de drets
de ciutadania, participació i transparència de l’Ajuntament de Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total d’adjudicació
d'1.127.581,23 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 2.045.050,42 euros
(IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de 3 anys.
ÀREA DE DRETS SOCIALS

4.- IMEB

(7/18) Resolució, d'11 de juny de 2018, de la gerent de l‘IMEB, actuant per
delegació de la Presidència de l’IMEB de 06 de juny de 2016, que ADJUDICA,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, el contracte número
18000008, que té per objecte el servei de suport educatiu per als infants de les
escoles bressol Aurora, Congrés, Encants (noms provisionals), Caspolino, El
Putxet, Els Patufets de Navas, Enxaneta, L’oreneta i Petit Univers, per als cursos
escolars 2018-2019 i 2019-2020, a la Fundació Catalana de l’Esplai, amb NIF
G61096368 per un import màxim d'1.399.329,00 euros i per un preu tipus hora
de 13,50 euros (IVA exempt).
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

5.- PiJ

(19/0001-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, de 29 de juny de 2018, que convoca procediment obert per
l’adjudicació del contracte de la provisió del servei de SAP Recursos Humans en
mode SaaS (Software as a Service) amb solució pròpia a Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal i amb mesures de contractació pública sostenible,
amb un import de licitació de 635.838,50 € (IVA inclòs) i un termini d’execució
de 3 anys.
Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample

6.- BIMSA

(080.1619.318) El Conseller Delegat de BIMSA, el 5 de juliol de 2018, DEIXA
sense efecte el procediment de contractació de les obres relatives al projecte
executiu de remodelació de la Ronda de Sant Antoni, Tram 1- entre el carrer
Comte d'Urgell i el carrer Floridablanca, en els Districtes de l'Eixample i Ciutat
Vella amb mesures de contractació pública sostenible – 080.1619.318, per la
conveniència de disposar de la totalitat del projecte executiu de remodelació abans
de licitar el primer tram.
Districte de Nou Barris

7.- IMU
Ref:CG 27/18
v. 19- 7- 2018
12: 12

(18COBO81) Resolució, de 2 de març de 2018, de la Presidenta de l'IMU, i per
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delegació, del gerent, d'adjudicació del contracte relatiu a les obres d'urbanització
del carrer Inca al Turó de la Peira (illa Q), a la societat Roma Infraestructures i
Serveis, SAU, amb número de CIF A25012386, per un import de 422.440,05
euros, IVA exclòs, i un import de 88.712,41 euros, com a import d’IVA, i amb un
termini de contracte de 6 mesos, AUTORITZAR la disposició de l'esmentada
despesa; FORMALITZAR el contracte corresponent en el termini de trenta dies
des del dia següent al de la notificació de l’adjudicació, NOTIFICAR la present
adjudicació a l’adjudicatari i a la resta de licitadors als efectes procedents.
Districte de Sant Martí
8.- IMU

(18COBO147) Resolució, de 6 d'abril de 2018, de la Presidenta de l'IMU i per
delegació, el gerent, d'adjudicació del contracte relatiu a les obres corresponents
al projecte d'urbanització dels carrers Cristóbal de Moura, Provençals i Fluvià a
l'àmbit de Ca l'Alier - Districte de Sant Martí, a la societat Obres i Serveis Roig,
SA, amb número de CIF A08743098, per un import de 3.912.601,71 euros, IVA
exclòs, i un import de 821.646,36 euros, com a import d’IVA, i amb un termini de
contracte de 14 mesos, AUTORITZAR la disposició de l'esmentada despesa;
FORMALITZAR el contracte corresponent transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors sense que
s’hagi interposat recurs que porti aparellada la suspensió de la formalització del
contracte, i dins del termini de 5 dies a comptar des que l’adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalització, NOTIFICAR la present adjudicació a
l’adjudicatari i a la resta de licitadors als efectes procedents.
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ALCALDIA
1.- (20184165)
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INICIAR l'expedient per a la contractació del servei d’interpretació i
traducció per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del
plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible,
amb núm. de contracte 18003125, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
313.411,45 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor
estimat de 528.396,17 euros. 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 partides i als pressupostos
corresponents amb el desglossament següent: pressupost net 259.017,73 euros i
import de l'IVA de 54.393,72 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat
i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. DONAR compte d'aquesta
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resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS
INTERNACIONALS
2.- (1/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Francisco
Escudero Alonso (mat. 2000570) entre la seva activitat municipal com a
funcionari interí amb la categoria professional d'Auxiliar d’Administració General
amb destinació al Departament Administratiu-Financer de l’Institut Municipal
d’Informàtica on ocupa el lloc de treball de Suport 5 i l’activitat de tipus privada:
representació de futbolistes de la Federació Española de Futbol. La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

3.- (2/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Rodríguez
Jiménez (mat. 2100008) entre la seva activitat municipal com a contractat laboral
amb la categoria professional de Tècnic Superior d’Informàtica, amb destinació a
la Direcció de Desenvolupament de l’Institut Municipal d’Informàtica, on ocupa
el lloc de treball de Tècnic 3 i l’activitat de tipus privada per compte propi:
tasques de programació i consultoria del software ERP Microsoft Dynamics NAV
i serveis informàtics similars basats en aquest software. La dedicació professional
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

4.- (22/2018 IMH)
AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafael Olañeta
Fernández-Grande (mat. 5161066) entre la seva activitat municipal com a
funcionari de carrera, amb la categoria professional de Tècnic d’Administració
General, amb destinació a la Direcció d’Inspecció Tributària de l’Institut
Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Director 2 (20.20.GE.10) i
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l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat de
Barcelona, per al curs acadèmic 2017/2018 des del 15 de setembre de 2017 fins al
14 de setembre de 2018. La dedicació a la docència universitària serà a temps
parcial 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.- (23/2018 IMH)
AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Ortiz Muñoz
(mat. 5100036) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la
categoria professional de Gestió d’Administració General, amb destinació al
Departament de Relacions amb el Contribuent de l’Institut Municipal d’Hisenda,
on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.GA.10), i l’activitat privada per
compte propi de publicitat online. La dedicació professional privada no podrà
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació
de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
6.- (24/2018 IMH)
AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ferran Codina
Sánchez (mat. 51000337) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí
amb la categoria professional de Gestor d’Administració General, amb destinació
al Departament de Gestió de Cadastre i Béns Immobles de l’Institut Municipal
d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.GA.10), i l’activitat
privada per compte d’altri de tasques administratives a l’empresa Constitución
Anes SLP. 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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7.- (68/2018 ICUB)
AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ma Dolors
Criado Diumenge (mat. 6100228), entre la seva activitat municipal com a
funcionària interina, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió,
amb la destinació a la Direcció de Programes Culturals de l’Institut de Cultura de
Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 3
(80.30.GA.30), i l’activitat privada per compte propi com a Community Manager
i Gestora de Xarxes Socials. 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 al servei 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.- (146/2018 IMEB)
AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lourdes Sancho
Nogué (mat. 3100233), entre la seva activitat municipal com a funcionària
interina amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació
al Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal
d’Educació d’aquest Ajuntament, i l’activitat privada per compte d’altri a Best
Business Service SL, com a Auxiliar Administrativa en tasques de marketing i
comunicació. 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 al servei 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.
9.- (2018/86)
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AUTORITZAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra.
Laura Cañadas Pla (mat. 3100177) la compatibilitat entre la seva activitat
municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional d’Auxiliar
Administrativa, amb destinació al Departament d’Administració econòmica de
l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on desenvolupa el lloc de
treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i el seu càrrec de Consellera del Districte de les
Corts, per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 18.01.2016, i el qual
exerceix sense dedicació especial. Aquesta 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 al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la
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Generalitat i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes
Reguladores del Funcionament dels Districtes. La present autorització perdrà
vigència per canvi de lloc de treball o per variació de les circumstàncies relatives
al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
10.- (428/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mónica Manzano
Nieto (mat. 76633) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al Grup
Polític Municipal Ciutadans, on ocupa el lloc de treball de Suport 5
(90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri com a caixera-dependenta de
supermercat a l’empresa Mercadona SA. 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 al servei 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.

11.- (443/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ma Cristina
Homs-Procházka Escofet (mat. 76937) entre la seva activitat municipal com a
funcionària interina amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret,
amb destinació al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Les
Corts, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat privada
per compte propi d’advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació
Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats
pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que
l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. 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 al servei 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.

12.- (463/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Bragulat
Carrera (mat. 25954) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera
amb la categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 61.10.PE.10), i adscrit
al Parc de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat
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pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya
amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del Personal al Servei 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 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la
realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola
de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per
part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13
del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès
públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. 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.
13.- (464/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Julio Montserrat
Centelles (mat. 26444) entre la seva activitat municipal com a funcionari de
carrera amb la categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 92.10.PE.20), i
adscrit al Parc de l'Eixample de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat
pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya
amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del Personal al Servei 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 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la
realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola
de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per
part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13
del 30 d'abril de 2016).L’activitat docent desenvolupada segons la declaració
d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat
municipal. 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.

14.- (465/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Zapater
Gallego (mat. 22920) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera
amb la categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 60.70.PE.10), i adscrit
al Parc de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat
pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya
amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
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del Personal al Servei 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 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la
realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola
de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per
part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13
del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració
d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat
municipal. 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.
15.- (466/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Ropero
Rendón (mat. 74530) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera
amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Infermeria SPEIS (codi lloc:
80.30.PE.60), i adscrit al Parc de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i
Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció
Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la
Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 14 d’abril de 2016, que
declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació
que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció
Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà
afectar la dedicació a l’activitat municipal. 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.

16.- (467/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Quintanar
Somolinos (mat. 24676) entre la seva activitat municipal com a funcionari de
carrera amb la categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 61.10.PE.10), i
adscrit al Parc de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat
pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya
amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del Personal al Servei 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
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l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la
realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola
de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per
part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13
del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració
d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat
municipal. 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.
17.- (496/2018)

AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Manel
Fernández Barrios (mat. 26811) entre la seva activitat municipal com a funcionari
de carrera amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb
destinació a la Direcció de l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on
ocupa el lloc de treball de Tècnic 1 (80.10.SJ.10), i l’activitat privada per compte
d'altri com a formador de dret urbanístic al Centre d'Estudis Financers. 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 demés previsions
que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei 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.

18.- (019/2018/DSSG)
APROVAR inicialment la Instrucció relativa als criteris per la pràctica de
la notificació electrònica municipal. SOTMETRE-LA a informació pública durant
el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i ACLARIR que durant aquest còmput no es
tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. TENIR per aprovada
definitivament l’esmentada instrucció en el supòsit que no es presentin
al·legacions durant el termini conferit i, en aquest cas, PUBLICAR-LA al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte
a la Comissió de Presidència, Drets de la ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció
19.- (021/2018/DSSG)
APROVAR inicialment la instrucció relativa a la Política d’identificació i
signatura en l’actuació administrativa de l’Ajuntament de Barcelona.
SOTMETRE el present acord a informació pública durant el termini de 30 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona i ACLARIR que durant aquest còmput no es tindran en
compte els dies corresponents al mes d’agost. TENIR per aprovada definitivament
l’esmentada instrucció en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el
termini conferit i, en aquest cas, PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la
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província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de la ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
20.- (242/15)

PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP,
d'aplicació a aquest contracte en virtut del que preveu la disposició transitòria
tercera de la Llei 9/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic, de
mutu acord per un període comprès des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31
d'agost de 2019, el contracte 15000523-001 que té per objecte la contractació de
les avaluacions de riscos laborals i els plans d’emergència als equipaments
municipals, adjudicat a l'empresa Quiron Prevención SL, amb NIF B64076482,
abans Universal Prevención y Salud Sociedad de Prevención, SLU, per un import
total de 120.022,79 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació
que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat
contracte corresponent a l’Ajuntament, per un import de 96.174,09 amb càrrec a
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a
l'actual. Per la resta de pressupost, s’incorporen a l’expedient els documents
comptables aprovats pels òrgans competents dels organismes dependents de
l’Ajuntament que participen al present contracte.

21.- (537/18)

APROVAR, amb número de contracte 18002124 i número d’expedient
0537/18, el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules
Tècniques de l’Acord Marc, a adjudicar a una única empresa, que té per objecte la
prestació de serveis de correcció i traducció de textos i l’assessorament lingüístic i
sociolingüístic per a la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona
així com per altres departaments de l’Ajuntament de Barcelona, les entitats
públiques empresarials, els seus organismes autònoms locals i les societats
privades municipals dependents de l’Ajuntament de Barcelona. CONVOCAR
procediment obert amb tramitació ordinària, a l'empara de l'article 219 i següents
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

22.- (0728/18)

INICIAR l'expedient per a la contractació de la prestació de serveis de
suport tècnic per a desenvolupar el pla d'accessibilitat web i continguts
accessibles de la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de l'Ajuntament de
Barcelona, amb núm. de contracte 18002724, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
899.999,98 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 743.801,64 euros;
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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 743.801,64
euros i import de l'IVA de 156.198,34 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte
d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
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23.- (0848/17)

APROVAR l'addenda relativa a la concreció/programa a l'encomana de
gestió de l'Ajuntament de Barcelona i Foment de Ciutat, SA a BASA Barcelona
Activa, SA en el marc del programa del Pla de Barris per a realització de serveis
de desenvolupament econòmic dintre del projecte; AMPLIAR l'autorització i
disposició de despesa per un import de 120.005,16 euros amb càrrec al/s
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, sotmès a la
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posteriors a l'actual, a favor de BASA Barcelona Activa, SA, amb NIF
A58295296, per a desenvolupament econòmic al Projecte Pla de Barris;
PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.
RESTA SOBRE LA TAULA la proposta precedent.

24.- (462/2018)

APROVAR la pròrroga del 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 2018 i fins al 31 d’agost de
2019, mantenint el contingut de la resta de clàusules que integraven aquell
Conveni. FACULTAR l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent
d’Alcaldia per a la signatura de la pròrroga del Conveni Marc de col·laboració
educativa. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

25.- (487/2018)

APROVAR la pròrroga del Conveni Marc de col·laboració educativa
signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona el 12 de
setembre de 2016 i que té per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, per
un any natural i amb efectes a partir del dia 22 de setembre de 2018 i fins al 21 de
setembre de 2019, mantenint el contingut de la resta de clàusules que integraven
aquell Conveni. FACULTAR l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent
d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació
Estratègica, per a la signatura de la pròrroga del Conveni Marc de col·laboració
educativa signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

26.- (958/18)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per a desenvolupar accions de
formació en el marc de l’oferta de Postgrau de la Facultat de Dret i del Diploma
de Postgrau en Contractació Pública; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia,
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados per a la signatura de l’esmentat conveni, així
com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar.

27.- (0901/18)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
i el Consorci de Biblioteques de Barcelona que té per objecte la col·laboració en
tractament arxivístic, gestió i conservació de la documentació generada.
FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea d'Economia i
Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals per a la signatura de l’esmentat
conveni, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar.
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28.- (950/18)

APROVAR les Bases reguladores del Premi Europeu Barcelona Ciència
Hipàtia, que té per objectiu contribuir a la visibilitat de la ciència i promoure, reforçar i
maximitzar, a nivell europeu, el valor de la recerca de l’excel·lència i del seu impacte
sobre la societat; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona al web
municipal, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal;
SOTMETRE les esmentades bases a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a
comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no hi
hagi al·legacions, es tindran per aprovades definitivament; APROVAR la convocatòria
del Premi Europeu Barcelona Ciència Hipàtia, d’acord amb les condicions que
s’especifiquen a les esmentades bases. AUTORITZAR la despesa de 30.000,00 euros
amb càrrec a la partida 0702 48903 46311 del pressupost 2018.

29.- (2018/219)

APROVAR l’addenda al Protocol de cooperació entre la ciutat de
Montevideo i la ciutat de Barcelona, signat el 17 d'abril de 2018, que té per
objecte promoure els intercanvis de bones pràctiques i experiències entre les
ciutats de Montevideo i Barcelona amb la finalitat d’enfortir el desenvolupament
de les relacions d’amistat, en benefici dels ciutadans d’ambdues ciutats.
FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a
la signatura de l’addenda. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

30.- (2018/532)

APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Ministerio de Industria, Energia y Mineria de Uruguay per tal de promoure els
intercanvis de bones pràctiques i experiències, amb la finalitat d’enfortir el
desenvolupament de les relacions d’amistat incloent àmbits d’actualitat i interès
comú, en benefici d’ambdues entitats. FACULTAR el Primer Tinent d´Alcaldia,
l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’acord. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
i Prevenció.

31.- (2018/533)

APROVAR el Protocol de cooperació entre la ciutat de Rosario i la ciutat
de Barcelona per tal de promoure els intercanvis de bones pràctiques i
experiències, amb la finalitat d’enfortir el desenvolupament de les relacions
d’amistat incloent àmbits d’actualitat i interès comú, en benefici d’ambdues
ciutats. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello
Prados, per a la signatura del protocol. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

32.-

INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en
el document de 19 de juliol de 2018.

33.-

APROVAR la instrucció relativa a la descentralització funcional i als
mitjans propis de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el redactat que figura a
l’expedient; CONSTITUIR, en els termes de la instrucció que s’aprova, una
Comissió Tècnica que tindrà per objecte l’actualització de l’objecte social dels
estatuts dels ens instrumentals; i PUBLICAR la instrucció a la Gaseta Municipal i
en la web municipal.
RESTA SOBRE LA TAULA la proposta precedent.
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34.- (05 PPB 2018)
APROVAR la modificació dels preus públics de l’àrea d’Ecologia
Urbana relatius a les activitats d’educació ambiental i altres prestacions del sector
de medi ambient per a l’any 2018 i successius. PUBLICAR aquest acord i el text
íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
35.- (F1804)

AUTORITZAR la Fundació Navegació Oceànica Barcelona a concertar
una pòlissa de crèdit per un import màxim d'1.000.000,00 euros, destinada a
atendre les necessitats transitòries de tresoreria, subjecte al compliment del
Principi de Prudència Financera definit per la Resolució de 4 de juliol de 2017, de
la Secretaria General del Tresor i Política Financera i subjecte a les condicions
que s’adjunten a l’annex 1. AUTORITZAR l’atorgament de la carta de
compromís que figura en l’annex 2 a favor de “la Caixa”. FACULTAR el Sr.
Jordi Martí, Gerent Municipal, per a la signatura de la carta de compromís.

36.- (2018.305)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
i Aeroports Públics de Catalunya SLU per a la promoció conjunta de Barcelona
com a destí prioritari per a les línies aèries mitjançant la participació amb stand a
la Fira World Routes Forum Guangzhou per a impulsar la captació de rutes aèries
intercontinentals a Barcelona, generar activitat pels sectors econòmics relacionats
i incrementar l’ocupació; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 20.000,00
euros a favor d’Aeroports Públics de Catalunya SLU com a contribució de
l’Ajuntament de Barcelona al Projecte; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia,
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.

37.- (2018.355)

APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona, Estudis d’Hosteleria i Turisme CETT, SA (CETT) i la Fundació
Gaspar Espuña-CETT, de 29 d’abril del 2015, per a la creació d’una càtedra de
turisme, hoteleria i gastronomia, per tal de fixar les línies de treball i l’aportació
de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2018 en la quantitat de 55.000,00 euros;
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 55.000,00 euros, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost 2018 de la Gerència de Turisme, Comerç i
Mercats; FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Im. Sr. Agustí
Colom Cabau, per a la signatura de l’esmentada addenda.

38.- (865/13)

PRORROGAR el contracte d’arrendament del local del carrer Perú, núm.
252-256 amb l’ús d’ubicació de Tallers Municipals, per un any corresponent al
període de l’1 de juliol de l’any 2018 fins al 30 de juny de l’any 2019, a favor de
Membrive-Agustin, SL amb NIF B-08863136. AUTORITZAR I DISPOSAR la
despesa, per import total de 148.688,59 euros, IVA inclòs al 21%, amb el següent
desglossament: 73.245,61 euros (60.533,54 euros import net i l’import de
12.712,04 euros IVA al 21%) pel període del 1 de juliol al 31 de desembre de
2018, i l’import de 75.442,98 euros (62.349,57 euros import net i l’import de
13.093,41 euros IVA al 21%) pel període de l’1 de gener al 30 de juny de 2019, a
favor de Membrive-Agustin, SL amb NIF B-08863136, en concepte de previsió
de renda per l’exercici 2018-2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos corresponents.
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39.- (3-124/2018)

APROVAR l’expedient núm. 3-124/2018 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018, d’import 357.313,19 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. 18070991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta
Municipal.

40.- (3-125/2018)

APROVAR l’expedient núm. 3-125/2018 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018, d’import 5.856.182,20 euros, per atendre despeses
de personal derivades de la integració a l’Institut Municipal de Serveis Socials de
les Direccions de Serveis d’Urgències i Emergències Socials i de Serveis
d’Intervenció Social de la Gerència de Drets Socials, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 18071091; i PUBLICAR aquest acord a la
Gaseta Municipal.

41.- (3-126/2018)

APROVAR l’expedient núm. 3-126/2018 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, provinents de l’aportació de la
Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al segon i tercer
trimestre de 2017, per finançar projectes municipals en matèria de turisme
aprovats en la Comissió de Govern, de 31 de maig de 2018, per un import total de
300.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
18071195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

ÀREA DE DRETS SOCIALS
42.- (9SD/18 IMEB)
APROVAR la proposta de nou servei d’escola de segones oportunitats de
l’Ajuntament de Barcelona adjunta en el present acord, amb la finalitat
d’acompanyar, orientar, i recolzar als i les joves en la seva transició cap a la vida
adulta, el seu retorn al sistema educatiu reglat i l’augment de la seva ocupabilitat
per accedir amb millors condicions al mercat laboral. SOTMETRE a informació
pública durant un termini de trenta dies el present acord mitjançant un anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat
amb l’article 160.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i
TENIR-LO definitivament aprovat sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions
en el termini d’informació pública.
43.- (2018/154 IMPD)
INICIAR, en compliment del Conveni entre l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat sobre polítiques i accions conjuntes sobre els desplaçaments de
persones amb mobilitat reduïda del municipi de Barcelona en el període 20162019, formalitzat en data 6 de maig de 2015, i modificat en data 2 de gener de
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2017; i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l’expedient per a la contractació del servei que té per
objecte el servei públic de transport especial en autobús adaptat de persones amb
mobilitat reduïda del municipi de Barcelona, amb una durada de 3 anys i un
pressupost base de licitació de 3.894.000 euros (IVA inclòs) i valor estimat de
6.230.400,00 euros, restant supeditat a la condició suspensiva de l'existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual de l'Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat. APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir aquest contracte, amb tramitació pel procediment obert
i ordinari, amb multiplicitat de criteris d'adjudicació, de conformitat amb el que
estableix l’article 145 de la LCSP. CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I
TRANSPARÈNCIA
44.- (0895/18)

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 173.824,00
euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document, a favor de l’Associació per l’Orientació, Formació i Inserció dels
Treballadors Estrangers (CITE), amb NIF G58540428, per a l'assessorament legal
en matèria d'estrangeria i sobre mobilitat internacional de treballadors (SAIER).
APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l’Associació per l’Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers
(CITE), amb NIF G58540428, per l'assessorament legal en matèria d'estrangeria i
sobre mobilitat internacional de treballadors (SAIER), que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i nominativa, de
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 173.824,00 euros.
FACULTAR el Tercer Tinent d'Alcaldia i Regidor de l'àrea de Drets de
Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència l'lm. Sr. Jaume Asens Llodrà per
a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n pugui
derivar. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3
mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada (data màxima 31 de
març de 2019), presenti 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.

45.- (18-000122)

APROVAR les bases específiques de la XIII edició del Premi 25 de
novembre - Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones
sobre el tema “Creixem lliures de violència #BCNantimasclista”, d'acord amb les
Bases generals aprovades per la Comissió de govern, en sessió de 21 de setembre
de 2016, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 4
d'octubre de 2016; CONVOCAR la XIII edició del Premi 25 de novembre - Dia
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internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones sobre el tema
“Creixem lliures de violència #BCNantimasclista” i FIXAR el termini de
presentació de sol·licituds des del dia següent al de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 19 d'octubre
de 2018; AUTORITZAR la despesa de 15.000,00 euros amb càrrec a la partida
0801-48101-23241 del pressupost de l’exercici 2018; PUBLICAR-LES al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Web Municipal, al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
Districte de Ciutat Vella
46.- (20182812)

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 91.000,00
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 91.000,00 euros, equivalent al 32,39% 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 280.908,00 euros i una durada fins al 31 de
desembre de 2018, d'acord amb els arts. 22.2.a) 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, la 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.
Districte de l'Eixample

47.- (20149202)

ACORDAR la continuïtat del servei del contracte número 14C00013 que
té per objecte la Gestió i explotació CC Urgell, de l'1 de setembre al 31 de
desembre de 2018, per un import de 75.279,00 euros, d'acord amb l'art 235 a) del
Decret 179/1995, de 13 de juny, i el plec de clàusules administratives, segons
informes adjunts. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa a favor de LUDIC3,
SCCL, NIF F-60475902, adjudicatària del contracte, amb càrrec al Pressupost i
Partida/es indicades en aquest mateix document. 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 Departament Recursos Interns.
Districte de Sants-Montjuïc

48.- (20189204)
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INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió i dinamització del
servei de noves tecnologies -Punt multimèdia- a la Casa del Mig i la Marina del
Districte de Sants-Montjuïc, amb núm. de contracte 18003218, mitjançant
tramitació urgent, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 363.986,57 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
661.793,76 euros; DECLARAR la urgència en la tramitació d'acord amb la
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justificació que consta a l'expedient; 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; 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 330.896,88 euros i import de l'IVA de
33.089,69 euros, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
49.- (20189202)

ADJUDICAR el contracte núm. 18000171, que té per objecte la
dinamització i organització de Casals de gent gran del Districte de SantsMontjuïc, per un import de 806.033,22 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Esport 3 Serveis
Alternatius SL amb NIF B62068713, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual;
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es
partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el
següent desglossament: import adjudicació 732.757,48 euros; tipus impositiu del
10% d'IVA, i import de l'IVA de 73.275,74 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 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 i DESIGNAR com a
responsable del contracte a la Sra. Maria Sebastià Borràs. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

50.- (20189202)

ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número
18000171 que té per objecte la dinamització i organització de Casals de gent gran
en el Districte de Sants-Montjuïc per un import de 81.618,74 euros amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document.
Districte de les Corts

51.- (180200001)
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ADJUDICAR el contracte núm. 18C00002, que té per objecte la gestió i
explotació dels serveis públics de promoció, dinamització i organització de les
activitats de caire cultural, artístic, sociocultural en el Centre Cívic Joan Oliver
“Pere Quart” amb mesures de contractació pública sostenible, per un import de
457.970,56 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a Club Lleuresport de Barcelona amb NIF
G60320132, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta amb la
millor relació qualitat-preu, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. REDUIR la quantitat
de 25.442,81 euros de l’import de l’oferta de l’any 2018 (76.328,43 euros) ja que
el servei s’iniciarà l’1 de setembre de 2018, en lloc de la data inicialment prevista
que era l’1 de juliol de 2018. La durada de les prestacions serà finalment pel
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període comprès entre de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2021 i un
import d’adjudicació de 432.527,75 euros IVA exclòs. DISPOSAR a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document. NOTIFICAR la present resolució als
licitadors, PUBLICAR-LA en el perfil del contractista, 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 les Corts i DESIGNAR com a responsable del
contracte el Sr. Victor Nieto Vendrell. DONAR-NE compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
52.- (180200001)

ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número
18C00002, que té per objecte la gestió i explotació dels serveis públics de
promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic,
sociocultural en el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” amb mesures de
contractació pública sostenible per un import de 80.818,32 euros IVA exempt
(13.469,72 euros any 2018, 26.939,44 euros any 2019, 26.939,44 per l’any 2020 i
13.469,72 euros any 2021) amb càrrec als pressupostos i partides indicades en
aquest mateix document, ja que ha estat adjudicat a favor Club Lleuresport de
Barcelona amb NIF G60320132 d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta amb la millor relació qualitat-preu, valorada en 457.970,56
euros IVA exclòs; i ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte de
referència per un import de 25.442,81 euros IVA exempt amb càrrec als
pressupostos i partides indicades en aquest mateix document, ja que el servei
s’iniciarà l’1 de setembre de 2018, en lloc de la data inicialment prevista que era
l’1 de juliol de 2018. La durada de les prestacions serà finalment pel període
comprès entre de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2021 i un import
d’adjudicació de 432.527,75 euros IVA exclòs.

53.- (18-11-00006)
APROVAR el Conveni de col·laboració entre, d’una part, l’Ajuntament
de Barcelona, Districte de les Corts, i l'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat i, d’altra part, la Federació Plataforma d'Entitats de Persones amb
Discapacitat de les Corts, amb NIF G64457286, i la Coordinadora Pro-Persones
amb Discapacitat de les Corts, amb NIF V62858279, per al desenvolupament del
projecte pilot de pis de transició a la vida independent per a persones amb
discapacitat intel·lectual, amb el que s’instrumenta l’atorgament d’una subvenció
directa i de caràcter excepcional, de conformitat amb el que preveu de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de
2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès
públic, justificades en els informes que consten en l’expedient. AUTORITZAR i
DISPOSAR per l'any 2018 la despesa de 20.000,00 euros, a favor de la Federació
Plataforma d'Entitats de Persones amb Discapacitat de les Corts amb NIF
G64457286, i 20.000,00 euros a favor Coordinadora Pro-Persones amb
Discapacitat de les Corts, amb NIF V62858279, amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document; i per l'any 2019 la
mateixa aportació i distribució a aquestes dues entitats amb càrrec al pressupost
any 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per part del
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Districte de les Corts. REQUERIR les entitats beneficiàries perquè presentin la
justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte novè del
conveni, en un termini de sis mesos a comptar des de la transferència dels fons
rebuts o dins de tres mesos posteriors a la data de finalització de l’execució del
projecte. FACULTAR l'lm. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de
les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
54.- (C109-2018-0004) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats
d’interès general entre l’Ajuntament de Barcelona i El Corte Inglés SA, per tal de
regular la col·laboració que durà a terme El Corte Inglés SA en els actes
programats a la Festa Major 2018 del Districte de les Corts, a canvi de les
contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària
de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins a
31 de desembre de 2018. FACULTAR l’m. 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.
55.- (C109-2018-0005) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats
d’interès general entre l’Ajuntament de Barcelona i la “Comunitat de Propietaris
Centre Comercial L’Illa Diagonal”, per tal de regular la col·laboració que durà a
terme la “Comunitat de Propietaris Centre Comercial L’Illa Diagonal” en els actes
programats a la Festa Major 2018 del Districte de les Corts, a canvi de les
contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària
de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins a
31 de desembre de 2018; FACULTAR l’Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor
del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de
tots aquells documents que se’n derivin.
56.- (C109-2018-0006) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats
d’interès general entre l’Ajuntament de Barcelona i el “Reial Automòbil Club de
Catalunya” (RACC), per tal de regular la col·laboració que durà a terme el RACC
en els actes programats a la Festa Major 2018 del Districte de les Corts, a canvi de
les contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya
publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva
formalització fins a 31 de desembre de 2018; FACULTAR l’Im. Sr. Agustí
Colom i Cabau, Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
Districte de Gràcia
57.- (20180026)
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APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i la Fundació Privada Festa Major de Gràcia, amb NIF G64921182, per a la
promoció d'activitats culturals i participatives, que instrumenta l’atorgament de la
subvenció nominativa que consta en el pressupost municipal aprovat per l’exercici
2018, per un import de 193.000,00 euros, que representa el 46,65% de l’import
del projecte que ascendeix a 413.750,00 euros, de conformitat amb la Normativa
reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis
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administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per
decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR el Regidor del Districte de
Gràcia per a la signatura dels documents necessaris per a materialitzar aquest
conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 193.000,00
euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document, ABONAR l'esmentada quantitat a l'Entitat Fundació Privada Festa
Major de Gràcia, prèvia signatura del present acord per ambdues parts;
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a
partir de la finalització de l'activitat, presenti la justificació de la subvenció en els
terminis fixats al Conveni. Aquesta 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 d'Horta-Guinardó
58.- (2/2018)

ADJUDICAR a l’Associació Esportiva TARR de Barcelona, NIF
G08915431, el contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió
del Complex Esportiu Municipal Mundet, amb número de contracte 18C00001,
per un termini de dos anys, amb una possible pròrroga màxima de dos anys, i un
cànon anual de 50.000,00 euros. REQUERIR l’adjudicatari, per tal que en el
termini de 15 dies hàbils següents a la data de notificació de l’adjudicació
comparegui a la formalització del contracte el dia i hora que a l’efecte s’assenyali.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

59.- (064/2018)

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 76.841,05
euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document, a favor de Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb
NIF P0800066C, relativa al conveni per l’arranjament de les fonts del Parc
Natural de la Serra de Collserola; APROVAR l’esmentat conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola, amb NIF P0800066C, 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 76.841,05 euros; 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 l'Im. Sr.
Jaume Asens i Llodrà, Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, la Ima. Sra.
Gala Pin Ferrando, Regidora del Districte d'Horta-Guinardó i la Ima. Sra. Janet
Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris per a la signatura de l’esmentat
conveni.
Districte de Nou Barris

60.- (20180039)
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APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i la Fundació Privada Centre CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb
NIF G63749162, pel desenvolupament del Programa d’Impuls a la Fabricació
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digital a la Zona Nord i al Districte de Nou Barris, que instrumenta l'atorgament
d'una subvenció mitjançant concessió directa i prevista nominativament al
pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 368.438,61
euros amb càrrec a la partida 48780-23281-0608 dels pressupostos 2018-2020, a
favor de la Fundació Privada Centre CIM, amb NIF G63749162, per subvencionar
l'execució del projecte esmentat, condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en els exercicis posteriors a l'actual. ATORGAR la subvenció per un
import de 368.438,61 euros, essent l’import de 92.109,65 euros a càrrec del
pressupost per l’any 2018, l’import de 184.219,31 euros a càrrec del pressupost
per l’any 2019 i l’import de 92.109,65 euros a càrrec del pressupost per l’any
2020, equivalent al 80% del cost total del projecte (460.552,00 euros), i una
durada fins al 30 de juny de 2020, a la Fundació Privada Centre CIM, amb NIF
G63749162, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel
Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR l'entitat beneficiària per
tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització
del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, memòria de funcionament
d'aquesta, justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en
el conveni. FACULTAR per a la signatura de l'esmentat conveni l'Ima. Sra. Janet
Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de Sant Andreu
61.- (2083/2018)

INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei dinamització juvenil
i coordinació pedagògica, amb núm. de contracte 18003442, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 740.849,02 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.224.543,84 euros;
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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 612.271,92
euros i import de l'IVA de 128.577,10 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Martí

62.- (20191000)
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INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió i dinamització del
Centre Cívic Besòs, amb núm. de contracte 18003370, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 764.560,58 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.263.736,48 euros;
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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 631.868,25
22

euros i import de l'IVA de 132.692,33 euros; 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. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció.
63.- (20191001)

INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió i dinamització de
Centre Cívic Parc Sandaru, amb núm. de contracte 18003428, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 695.010,10 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.148.777,04 euros; 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 les partides i als pressupostos
que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament:
pressupost net 574.388,51 euros i import de l'IVA de 120.621,59 euros;
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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

64.- (SJ-16-044)

APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit el dia 27 de
juliol de 2016 entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte Sant Martí) i
l’Associació Dia i Nit 22@, per la prevenció de l’incivisme a la zona lúdica del
Poblenou; i FACULTAR l’lm. Sr. Josep Maria Montaner i Martorell, per a la
signatura de l'esmentada pròrroga així com per la realització de tots els actes
necessaris en execució del conveni.

65.- (SJ-18-048)

APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona –
Districte de Sant Martí i O3 BCN Packagers, SL (Edicions Saragossa) per a la
convocatòria de l’Onzena edició del certamen literari “Paraules a Icària”.
APROVAR inicialment les bases particulars de l’Onzena edició del certamen
literari “Paraules a Icària”. 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 i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 s’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
certamen literari mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. FACULTAR el regidor del Districte de Sant Martí per a
la signatura del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona – Districte
de Sant Martí i O3 BCN Packagers, SL i per a la realització de tots els actes
necessaris per a l’execució del conveni que no estiguin delegats a favor del gerent
del Districte. AUTORITZAR la despesa de 4.000,00 euros, que anirà a càrrec a la
partida 0610.48101.33411 del pressupost de l'any 2019, condicionat a l'existència
de crèdit suficient, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquests premis amb
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el següent desglossament: - categoria de prosa El Cistell dotat amb 2.000,00
euros, - categoria de poesia Ritmes dotat amb 2.000,00 euros.
66.- (SJ-18-055)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona,
a través del Districte de Sant Martí, la societat municipal Foment de Ciutat, SA, i
l’Escola Gregal, Societat Cooperativa Catalana Limitada, per l’atorgament d’una
subvenció al Projecte de Menjador Solidari de l’Escola Gregal, de conformitat
amb la Normativa reguladora de les subvencions aprovada pel Consell plenari de
17 de desembre de 2010 i publicada al BOP de 4 de gener de 2011. DECLARAR
la no-inclusió en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el
projecte. AUTORITZAR i DISPOSAR de la despesa per un import de 51.000,00
euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document, a favor de l’Escola Gregal, Societat Cooperativa Catalana Limitada,
amb NIF F08704041, per dur a terme el Projecte de Menjador Solidari de l’Escola
Gregal. REQUERIR l’entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a
comptar des de la finalització del projecte, presenti la justificació dels fons rebuts,
així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat
subvencionada. i FACULTAR la Segona Tinent d’Alcaldia, Ima. Sra. Laia Ortiz i
Castellví i l’Im. Sr. Josep Maria Montaner i Martorell, regidor del Districte de
Sant Martí, per a la signatura del conveni esmentat, i especialment a aquest darrer,
per a la realització de tots els actes necessaris per a l’execució del conveni que no
estiguin delegats a favor del gerent del Districte.

67.- (SJ-18-083)

APROVAR el conveni a signar entre el Consorci d'Educació de
Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí per al
desenvolupament del Projecte Diversificació Curricular, pels cursos acadèmics
2018-2019 i 2019-2020, FACULTAR el regidor del Districte de Sant Martí, l'Im.
Sr. Josep Ma. Montaner i Martorell per a la signatura del conveni i el Gerent del
Districte de Sant Martí per a la signatura dels acords de col·laboració derivats del
desenvolupament del projecte, i la realització de tots els actes necessaris en la
seva execució; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
68.- (20144063 Lot 1)
PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu
acord per un període comprès des de l'1 d'octubre de 2018 fins al 30 de setembre
de 2019, el contracte 15001694-001 que té per objecte el “manteniment i
reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de
Barcelona – Lot 1”, adjudicat a l'empresa UTE Etra Bonal SA y SICE SA-N3
UTE, amb NIF U66270208, per un import total de 3.041.053,73 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient;
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
3.041.053,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DECLARAR la
improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP;
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències
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d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
69.- (20144063 Lot 2)
PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu
acord per un període comprès des de l'1 d'octubre de 2018 fins al 30 de setembre
de 2019, el contracte 15001695-001 que té per objecte el “manteniment i
reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de
Barcelona – Lot 2”, adjudicat a l'empresa Kapsch Trafficcom Transportation SA,
amb NIF A78107349, per un import total de 2.571.487,74 euros (IVA inclòs),
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient;
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
2.571.487,74 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DECLARAR la
improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP;
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
70.- (20150003)

PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu
acord, fins l’entrada en vigor del nou contracte 18002413 i com a màxim fins al 8
de març de 2019 el contracte 14004451-001 que té per objecte “l’assistència
tècnica i suport jurídic i logístic en la tramitació dels processos de gestió
d’expedients sancionadors”, adjudicat a l'empresa Business Strengths
Engineering, SL, amb NIF B61585410, per un import total de 139.883,00 euros
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient;
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
139.883,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos corresponents; 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, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les
dependències d'Administració d'Ecologia Urbana.

71.- (20160081)

APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l’acta de 15 de
juny de 2018 que incorpora l’expedient, relatiu al contracte 16000261 del Servei
de la neteja de pintades, eliminació de cartells i retirada d’altres elements de la via
pública i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció laboral, per als anys 2016-2019 adjudicat per Acord de la Comissió de
Govern de 13 d’octubre de 2016, a l’empresa CESPA, SA, en virtut del que
disposa l’article 107.1 a) del R.D. Leg. 3/2011 de 14 de novembre, Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb la proposta
formulada pel servei tècnic municipal responsable del contracte i acceptada per
l’adjudicatari; INCORPORAR els nous preus aprovats a la relació de preus
unitaris del contracte; NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.
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72.- (20160152)

PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu
acord per un període comprès des del 5 de setembre de 2018 fins el 4 de setembre
de 2020, el contracte 16001112-001 que té per objecte el Manteniment, reparació
i modificació dels equips cinemòmetres i radars instal·lats a la ciutat de Barcelona
i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral
2016-18, adjudicat a l'empresa Tradesegur, SA, amb NIF A80015506, per un
import total de 536.600,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa
de l'esmentat contracte per un import de 536.600,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de
l'exercici posterior a l'actual. 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, comparegui per
formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències d'Administració
d'Ecologia Urbana.

73.- (20180026)

DECLARAR excloses de la licitació que té per objecte els Serveis de
direcció facultativa i assistència tècnica al servei de gestió i seguretat de túnels
viaris urbans de l'Ajuntament de Barcelona (2018-2021), amb mesures de
contractació públiques sostenibles, contracte núm. 17006742, les ofertes
presentades per les empreses: Ute IM3-Somenginy i Auding Intraesa, SA per
estimar que les mateixes no poden ser complides com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’article 152.4
del text refós de la LCSP. ADJUDICAR l’esmentat contracte de conformitat amb
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a SGS Tecnos,
SA amb NIF A28345577, amb una baixa del 19% 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 el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari
l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s'indiquen en
aquest mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació
643.750,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 135.187,50
euros. FIXAR en 32.187,50 euros l'import de la garantia definitiva i RETENIRLO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta
modalitat de constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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. DESIGNAR com a
responsable del contracte la Sra. Eva Peirón Marsan. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

74.- (20180026)

ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número
17006742 que té per objecte els Serveis de direcció facultativa i assistència
tècnica als serveis de gestió i seguretat de túnels viaris urbans de l'Ajuntament de
Barcelona (2018-2021), amb mesures de contractació públiques sostenibles, per
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un import de 182.695,07 euros, corresponent a la baixa sobre el preu de licitació
presenta per SGS Tecnos, SA, a qui es proposa com adjudicatari, amb càrrec al
Pressupostos i Partida indicada en aquest mateix document.
75.- (20180097)

EXCLOURE de la licitació que té per objecte la contractació dels serveis
de manteniment d’estructures vials i espais urbans singulars de la ciutat de
Barcelona (2018-2020), amb mesures de contractació pública sostenible, contracte
núm. 18000619, les ofertes presentades per les empreses: UTE Asfaltos y
Construcciones Elsan, SA - MiJ Gruas, SA i Imesapi, SA, per estimar que les
ofertes no poden ser complertes a conseqüència de la inclusió de valors anormals
o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.04 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic; ADJUDICAR l’esmentat contracte, per un import
màxim de 8.060.000,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa ofertada del 30,90%
sobre els preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a la UTE Manteniment Estructures Vials
Barcelona amb NIF U88147517, 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 als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import adjudicació 6.661.157,02 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA d'1.398.842,98 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 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; DESIGNAR com a
responsable del contracte el Sr. Alberto Soriano Ruiz, Tècnic del departament
d’Espai Urbà; DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.

76.- (20180326)

INICIAR l'expedient per a la contractació de la Direcció d'Obra i
Assistència Tècnica de la contrata de senyalització horitzontal, vertical,
informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2019-2023 i de la contrata de
serveis per a la fabricació, col·locació i posterior retirada de la senyalització
excepcional per a la prohibició d'estacionament degut a actes a la ciutat de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 18002378, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.121.016,62 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 926.460,02 euros; 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 les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el
següent desglossament: pressupost net 926.460,02 euros i import de l'IVA de
194.556,60 euros; 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. DECLARAR la improcedència de la revisió de
preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.
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77.- (20180237)

INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de manteniment de
mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona (2018-2022), amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18002061, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilitzac ió del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 2.000.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de
preus unitaris i un valor estimat d'1.652.892,56 euros; 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 les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el
següent desglossament: pressupost net 1.652.892,56 euros i import de l'IVA de
347.107,44 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de
preus amb motiu de l'article 103 de la LCSP. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

78.- (18SD0149CO)
APROVAR el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i AIRBNB Ireland UC relatiu a la cessió de dades d’usuaris amb la
finalitat de facilitar la gestió dels expedients disciplinaris relatius als allotjaments
turístics que es tramitem des de la Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència
adjunta d’Urbanisme de l’Àrea d’Ecologia Urbana.
Districte de Ciutat Vella
79.- (1BD 2016/031)
APROVAR inicialment el Projecte executiu de RSU i reurbanització del
carrer de l’Est, plaça Jean Genet, passatge Gutenberg, carrer Arc del Teatre, carrer
Cervelló i carrer Guàrdia, 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 que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
4.004.494,52 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), i en un dels diaris de més circulació de
Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents; ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies
corresponents al mes d’agost; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la
gestió de l’actuació.
Districte de l'Eixample
80.- (18PL16571)
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APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral d'Ordenació i Rehabilitació de la
Casa Oller situada a la Gran Via de les Corts Catalanes 658, promogut per IRE
RE Gran Via SLU; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR
que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o
parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la
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seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.
Districte de Sants-Montjuïc
81.- (14PL16225)

DESISTIR del procediment per a la tramitació del Pla Especial
d’Infraestructures de la Marina del Prat Vermell (Zona Franca), d’iniciativa
municipal, aprovat inicialment per la Comissió de Govern, en sessió de 23 de
juliol de 2014 (acord publicat, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
15 de setembre de 2014); pels motius exposats a l’informe de la Direcció de
Serveis de Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes
de motivació.

82.- (18PL16585)

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial d’Infraestructures de La Marina del Prat
Vermell, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes;
PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi
totalment o parcialment amb el mes d’agost; 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 les Corts

83.- (16GU05)

APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació de l’Actuació
aïllada de dotació 1 (AAD1) de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità per a l’adaptació del sistema viari a la topografia del terreny i per a la
preservació dels jardins existents al Camí de Finestrelles, a l’avinguda de Pearson,
al carrer de Joan d’Alòs i al Torrent de les Roses, formulat per lnmalòs de
Desarrollo, SLU, en qualitat de propietari únic dels terrenys, que incorpora les
modificacions derivades de l’acord d’aprovació inicial. DETERMINAR, de
conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la
fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts
a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la
cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant dels terrenys
de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament.
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
un diari dels de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment
al propietari i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

84.- (5BD 2017/012)
APROVAR inicialment el Projecte refós del Projecte executiu de
reurbanització del carrer Major del Rectoret, entre el carrer Marco Polo i el núm.
102 del carrer Major del Rectoret i projecte executiu de reurbanització de
l’encreuament del carrer Major del Rectoret amb el carrer Marco Polo i el primer
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tram del carrer Marco Polo, al Districte de Sarrià–Sant Gervasi de Barcelona,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost d’1.174.727,01 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; NOTIFICAR a les parts interessades; 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;
ACLARIR que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies
corresponents al mes d’agost i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la
gestió de l’actuació.
85.- (5BD 2017/058)
APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del
carrer Major de Sarrià, entre el passeig de la Bonanova i el carrer Institut Químic
de Sarrià, i del carrer Pare Miquel de Sarrià, al Districte de Sarrià–Sant Gervasi de
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb
un pressupost de 2.592.534,55 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA)
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya; RESOLDRE les al·legacions presentades, d’acord i en el sentit que
s’estableix a l’informe Resposta d’Al·legacions que s’inclou dins l’expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït; NOTIFICAR-HO als
interessats en aquest procediment; APROVAR les bases del conveni de cessió
d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas
aeri/subterrani de línies de Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica,
SL que inclou el projecte executiu, FACULTAR el Gerent del Districte de SarriàSant Gervasi per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin les
circumstancies concretes a les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la
Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector
elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), 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 d'Horta-Guinardó
86.- (7BC 2018/073)
APROVAR inicialment el Projecte executiu d’urbanització de la
cobertura de la ronda de Dalt, entre el PK 10,5 i el PK 10,7 (avinguda del Jordà).
Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb
l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.961.950,91 euros, el
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de 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 (TRLMRLC); SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més
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circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents; ACLARIR que durant aquest còmput no es tindran en
compte els dies corresponents al mes d’agost i ENCARREGAR a la societat
municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Nou Barris
87.- (18PL16586)

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de
l'equipament esportiu CEM Guineueta, situat al barri de La Guineueta,
d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes;
PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi
totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal
per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Districte de Sant Andreu

88.- (18PL16583)

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'adequació de sistemes
urbanístics per a l'obertura del carrer Josep Estivill, al barri de la Sagrera,
d’iniciativa municipal a proposta de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA;
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat
termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el
mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
Districte de Sant Martí

89.- (16PL16406)

DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, de la tramitació de la Modificació puntual de
la parcel·la carrer Perú 106-108 de la “Modificació del Pla de Millora Urbana de
la UA 1 del Parc Central”, promoguda per Promociones IBD Montigalà S.L, atesa
l’existència de motius determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; que consta a l’expedient i, a
efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als
promotors del Pla i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions.

90.- (17GU52)

APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica,
del PAU del PMU del Subsector 4 del PMU del Sector Perú-Pere IV, a l’illa
delimitada pels carrers de Pere IV, de Josep Pla, de Marroc i de Puigcerdà –
Districte d’activitats 22@bcn, formulat per Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento, SA, com a únic propietari del sòl privat, amb les prescripcions
contingudes a l’informe de 15 de juny de 2018 del Departament de
Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística que consta en
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l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per reproduïts.
SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions,
mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’Edictes de la
Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix
termini, amb notificació personal.
91.- (10BD2017114)
APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del
passatge Antoni Gassol, entre el carrer Bac de Roda i el carrer Espronceda, al
Districte de Sant Martí, de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 557.986,40 euros, el 21% de
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; RESOLDRE les al·legacions
presentades, d’acord i en el sentit que s’estableix a l’informe Resposta
d’Al·legacions que s’inclou dins l’expedient administratiu i que aquests efectes es
dóna per reproduït; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment;
APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia
elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa
Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte
executiu; FACULTAR el Gerent del Districte de Sant Martí per aprovar i
formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes les
bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; 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.
92.- (10BD2017128)
APROVAR inicialment el Projecte bàsic i executiu de reforma interior
del Casal de Gent Gran de la Verneda Alta al carrer Binèfar 16-20, al districte de
Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de
Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.195.468,50 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; ACLARIR que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies
corresponents al mes d’agost i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la
gestió de l’actuació.
b) Mocions

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