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Ref:CG 28/18 

 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 

Barcelona, el dia 26 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 concorre la Sra. Tinenta d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, i els Ims. 

Srs. Regidors, Agustí Colom Cabau i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari 

General Accidental, Sr. Xavier Sanchez Just, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Gerardo Pisarello 

Prados, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid i els Ims. Srs. i les Imes Sres. 

Regidors/es, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, i 

Josep Ma. Montaner Martorell. 

 

 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  

 

 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 19 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 DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

1.- ICUB (2362/2018) Resolució del gerent de l’ICUB, de 27 de juny  de 2018, que INICIA 

la tramitació del corresponent expedient de contractació que te per objecte els 

serveis de neteja integral amb mesures de contractació sostenible de diferents 

centres adscrits a l’ICUB amb número de contracte 18000380, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert i amb un pressupost 

base de licitació d'1.141.258,25 euros IVA inclòs i un valor estimat de  

3.607.782,19 euros, distribuït en dos lots, lot 1 per un import de 803.242,65 euros 

IVA inclòs i lot 2 per un import de 651.896,17 euros IVA inclòs. AUTORITZA la 

indicada quantitat amb càrrec a les partides i pressupost que s’indiquen en el 

mateix document amb el següent desglossament net de 943.188,64 euros de 
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pressupost net i 198.069,61 euros d’IVA al tipus impositiu del 21% condicionada 

a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 

APROVA les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules particulars 

i plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte. CONVOCA la 

licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada. 

 

2.- ICUB (1692/2018) Resolució de la gerent adjunta de l’ICUB, de 3 de juliol de 2018, que 

INICIA la tramitació del corresponent expedient de contractació que te per 

objecte els Serveis de prevenció sanitària per als actes de l’Institut de Cultura de 

Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb número de 

contracte 18001475, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert i amb un pressupost total de licitació de 300.433,32 euros, IVA 

inclòs i amb un valor estimat de 595.900,80 euros. AUTORITZA la indicada 

quantitat amb càrrec a les partides i pressupost que s’indiquen en el mateix 

document amb el següent desglossament net de 248.292,00 euros de pressupost 

net i 52.141,32 euros d’IVA al tipus impositiu del 21% condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 

APROVA les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules particulars 

i plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte, i CONVOCA la 

licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada. 

 

3.- (ICUB) (4083/2017 Lot 1) Resolució de la gerent adjunta de l’ICUB, de 21 de juny de 

2018, que ADJUDICA vistos els informes tècnics de 17 i 24 d’abril, i l’acta de la 

mesa de contractació, el LOT 1, corresponent als serveis d’inventari i col·leccions 

municipals al Museu Frederic Marès, a l’empresa Exhibit & Museum Services 

Nordest, SL amb NIF B66213240, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 

d'acord amb la seva proposició i d’acord amb els criteris de valoració previstos en 

els plecs de clàusules particulars que regeixen la present licitació. DISPOSA 

l’import de 46.607,97 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: import 

adjudicació 38.518,98 euros; més l’import de l'IVA de 8.088,99 euros, amb càrrec 

a l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona 

corresponent als anys 2018 i 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient respecte al darrer exercici.  

 

(4083/2017 Lot 2) Resolució de la gerent adjunta de l’ICUB, de 21 de juny de 

2018, que ADJUDICA vistos els informes tècnics de 17 i 24 d’abril, i l’acta de la 

mesa de contractació, el LOT 2, corresponent als serveis d’inventari i col·leccions 

municipals al Museu del Disseny, a la UTE Museal SCP amb NIF U67227256, en 

ser considerada l'oferta més avantatjosa, d'acord amb la seva proposició i d’acord 

amb els criteris de valoració previstos en els plecs de clàusules particulars que 

regeixen la present licitació. DISPOSA l’import de 181.779,10 euros, IVA inclòs, 

amb el següent desglossament: import adjudicació 150.230,66 euros; més l’import 

de l'IVA de 31.548,44 euros, amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i 

despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys 2018 i 2019, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient respecte al darrer exercici.  
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(4083/2017 Lot 3) Resolució de la gerent adjunta de l’ICUB, de 21 de juny de 

2018, que ADJUDICA vistos els informes tècnics de 17 i 24 d’abril, i l’acta de la 

mesa de contractació, el LOT 3, corresponent als serveis d’inventari i col·leccions 

municipals al Museu Etnològic i de cultures del Món, a Veraicon 2012, SL amb 

NIF B65725111, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, d'acord amb la seva 

proposició i d’acord amb els criteris de valoració previstos en els plecs de 

clàusules particulars que regeixen la present licitació. DISPOSA l’import de 

127.727,60 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: import adjudicació 

105.560,00 euros; més l’import de l'IVA de 22.167,60 euros, amb càrrec a l’estat 

de previsió d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona 

corresponent als anys 2018 i 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient respecte al darrer exercici.  

 

(4083/2017 Lot 4) Resolució de la gerent adjunta de l’ICUB, de 2 de juliol de 

2018, en relació als serveis d’inventari i col·leccions municipals al Reial Monestir 

de Santa Maria de Pedralbes, que EXCLOU la UTE formada per Voravit 

Roonthiva, Pau Claramonte, Rosa Prat i David Silvestre, per haver presentat una 

oferta superior al pressupost de sortida. ACCEPTAR la renúncia a l’adjudicació 

del lot 4, presentada per Museal, SCP, per impossibilitat d’assumir les tasques 

d’aquest lot segons declaració presentada a l’ICUB el 13 de juny de 2018 per la 

seva representant. DECLARA deserta la licitació del lot 4. INICIA els tràmits per 

a la devolució de la garantia dipositada per Museal, SCP, de 543,84 euros i dipòsit 

núm. 112592. 

 

(4083/2017 Lot 5) Resolució de la gerent adjunta de l’ICUB de 13 de juny de 

2018 que ADJUDICA vistos els informes tècnics de 17 i 24 d’abril, i l’acta de la 

mesa de contractació, el LOT 5, corresponent als serveis d’inventari i col·leccions 

municipals al Museu d’Història de Barcelona, a Veraicon 2012, SL amb NIF 

B65725111, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, d'acord amb la seva 

proposició i d’acord amb els criteris de valoració previstos en els plecs de 

clàusules particulars que regeixen la present licitació. DISPOSA l’import de 

187.658,90 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: import adjudicació 

155.090,00 euros; més l’import de l'IVA de 32.568,90 euros, amb càrrec a l’estat 

de previsió d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona 

corresponent als anys 2018 i 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient respecte al darrer exercici.  

 

(4083/2017 Lot 6) Resolució de la gerent adjunta de l’ICUB de 14 de juny de 

2018 que ADJUDICA vistos els informes tècnics de 17 i 24 d’abril, i l’acta de la 

mesa de contractació, el LOT 6, corresponent als serveis d’inventari i col·leccions 

municipals al Museu de la Música, a Veraicon 2012, SL amb NIF B65725111, en 

ser considerada l'oferta més avantatjosa, d'acord amb la seva proposició i d’acord 

amb els criteris de valoració previstos en els plecs de clàusules particulars que 

regeixen la present licitació. DISPOSA l’import de 51.909,00 euros, IVA inclòs, 

amb el següent desglossament: import adjudicació 42.900,00 euros; més l’import 

de l'IVA de 9.009,00 euros, amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i despeses 

de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys 2018 i 2019, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient respecte al darrer exercici.  

 



 

Ref:CG 28/18 

v.  26- 7- 2018 

 13: 9 

4 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

 Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA: 

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20184372)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja, 

descontaminació, desinfecció, inspecció i manteniment dels equips de respiració 

autònoma, els equips de protecció química i cascs del personal del Servei de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de l’Ajuntament de 

Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 

contracte 18003713, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 609.278,68 euros (IVA 

inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.107.779,42 

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 503.536,10 euros i import de l'IVA 

de 105.742,58 euros; atès que l'autorització es formalitza en exercici anterior al de 

l'inici de l'execució del contracte, se'n sotmet a la condició suspensiva d'existència 

de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades d'aquest 

contracte als exercicis corresponents posteriors. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

2.- (0842/18)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Regional, Agència de 

Desenvolupament Urbà, SA per a les tasques de l’Oficina Estratègica de l’Àmbit 

del Pla Delta del Llobregat, d’acord amb les condicions que figuren al conveni 

mitjançant el qual es formalitza l’esmentat encàrrec. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 290.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, amb NIF 

A60453271, per a les tasques de l’Oficina Estratègica de l’Àmbit del Pla Delta del 

Llobregat. FACULTAR el Gerent Municipal per a la signatura de la seva 

formalització. PUBLICAR l’esmentat encàrrec al Portal de transparència de 

l’Ajuntament de Barcelona, en compliment de l’article 14 de la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en 

el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 

 

3.- (0848/17)  APROVAR l'addenda relativa a la concreció/programa de l'encomana de 
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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 la realització de 

serveis de desenvolupament econòmic dintre del projecte "Pla de Barris". 

AMPLIAR l'autorització i disposició de la 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. PUBLICAR-LA en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i en la Gaseta Municipal. 

 

4.- (0752/17)  MODIFICAR l’Acord Marc, amb número de contracte 17002855, que té 

per objecte el subministrament de consumibles d’informàtica per a l’Ajuntament 

de Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, en virtut del que 

estableix l'art. 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, d’acord amb 

la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, i en virtut de la clàusula 26 apartat b) del PCAP i 

segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries, en el sentit 

d’incloure dintre de l’àmbit d’aplicació de l’esmentat Acord Marc l'entitat 

vinculada a l’Ajuntament que s’indica a continuació: Barcelona Regional, 

Agència Metropolitana de Desenvolupament,  amb  número  de NIF A60453271. 

REQUERIR les empreses adjudicatàries Fundació Privada MAP (NIF 

G17414905), PMC Grup 1985, SA (NIF A58093816), Braidink, SL (NIF 

B59307918), Lyreco España, SA (NIF A79206223), Infoproducts, SL (NIF 

B98484512), Gersa Informàtica, SL (NIF B60202876), Servicios de 

Microinformàtica, SA (NIF A25027145) i Office Depot, SL (NIF B80441306), 

per tal que compareguin a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica de la Gerència de Recursos per a formalitzar la modificació 

contractual esmentada en el termini de 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

present notificació. 

 

5.- (0952/18)  INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el servei 

d’auditoria de l’estat de l’espai públic a la ciutat de Barcelona, amb núm. de 

contracte 18003695, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.604.000,01 euros (IVA 

inclòs) i un valor estimat de 2.489.256,19 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 1.325.619,84 euros i import de l'IVA de 

278.380,17 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. 

 

6.- (2018/526)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Asociación Comité Español de la UNRWA per a la realització de les dues 

intervencions (Annex 1 i 2) dins del Pla d'Actuació 2018: Annex 1 “Apoyando la 
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salud sexual y reproductiva de las mujeres refugiadas de Palestina en Gaza” i  

Annex 2 “Promoviendo los Derechos Humanos y Ods desde las artes 

audiovisuales” 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 95.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa a favor per un import de 95.000,00 euros, amb càrrec a la partida 

48903/23291/0701 distribuïts en 75.000,00 euros per a l'Annex 1 i 20.000,00 

euros per a l'Annex 2, a favor de la Asociación Comité Español de la UNRWA 

amb CIF G84334903. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini 

no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de 

l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, 

d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent 

d'Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados per a la signatura del conveni. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

7.-   INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en 

el document de 26 de juliol de 2018. 

 

8.- (2018/536)  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. 

 

9.- (2018/542)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació per a la Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB) per a la 

realització de Projectes i activitats en l'àrea de l'esport, la formació i divulgació, la 

ciència i innovació i l'empresa 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 550.000,00 euros. AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa per un import de 550.000,00 euros, equivalents a un 100% 

de l'import total del projecte (550.000,00 euros) a càrrec a la partida 

0701/48904/92011, a favor de la Fundació per a la Navegació Oceànica de 

Barcelona (FNOB) amb CIF G64191679. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal 

que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte, 

presenti un compte justificatiu amb informe d’auditor, d´acord amb l´article 10.3 

de la normativa general reguladora de subvencions de l´Ajuntament de Barcelona. 

Tanmateix s'haurà de donar compliment a l’esmentada normativa, Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions i reglament d'aplicació. FACULTAR 

el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura 

del conveni. 

 

10.- (3-118/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-118/2018 de modificacions de crèdit, 
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consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, derivat de l’ingrés provinent del 

conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la Comissió Europea (Connecting 

Europe Facility: “CEF-INMAB”), en concepte de segon pagament INMAB Gran 

INEA/CEF/TRAN/M2015/113, per atendre a les despeses derivades de l’actuació  

inversora P.11.6077.04 “Gestió de rondes. Estudi Mobilitat”, per un import total 

de 43.950,60 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

18062895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

11.- (3-128/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-128/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 234.046,69 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. 18071891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

12.- (3-130/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-130/2018 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 

370.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

18071895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

13.- (3-131/2018)  1.- APROVAR l’expedient núm. 3-131/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 550.000, euros, per fer front a despeses 

derivades de la subvenció a la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona 

(FNOB) per tal d’atendre projectes en l’àrea de l’esport, la formació i la 

divulgació, la ciència i la innovació i l’empresa, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable núm. 18072391; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 2.- DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

14.- (549/2018)  FACULTAR indistintament la Gerent de Recursos i el Gerent de 

Recursos Humans i Organització per fer la integració del personal i les 

adscripcions derivades de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei 

Català de la Salut, l’Ajuntament de Barcelona, l’empresa pública Parc Sanitari de 

Barcelona, l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal i 

la Societat Prestacions d’Assistència Mèdica SL, aprovat per la Comissió de 
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Govern de 14 de juny de 2018. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

15.- (20180282)  APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consell de la Joventut de Barcelona en matèria de joventut, vigent des del dia 

següent a la seva formalització fins al 31 de desembre de 2021. FACULTAR la 

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinent d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets 

Socials per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents 

que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

16.- (20180238)  APROVAR definitivament el Projecte d’adequació interior dels locals 

número 5, 6 i 7 per a l’ampliació de les oficines de l’EAIA Sant Andreu, a 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica 

del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna 

per reproduït, per un pressupost de 639.149,10 euros, el 21% de l’impost del valor 

afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); PUBLICAR aquest 

acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 

d’Anuncis de l’Ajuntament; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i 

ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

17.- (20180222)  APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 

de Barcelona i el Consorci del Besós per a la realització del projecte “Cabal 

Musical”, de conformitat amb els informes que obren en el present expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 197.767,00 euros, amb 

càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor del 

Consorci del Besós, amb NIF P5890053A, per fer front a les despeses derivades 

del conveni; FACULTAR el Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de 

Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura de l’esmentat 

Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix 

DONAR publicitat al present conveni als efectes previstos per l’article 48.8 de la 

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.  DONAR-NE 

compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

18.- (20150729)  APROVAR una addenda al Conveni signat el 23 de desembre de 2015 

entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector 

Social (HABITAT3) per a la gestió del Programa de cessió d’habitatges, per tal 

d’autoritzar l’increment del percentatge de la bestreta del 20% al 25% de 

l’aportació municipal al conveni que es contempla en la clàusula 8, amb el 

redactat que consta a l'expedient; FACULTAR l’Im. Sr. Josep M. Montaner i 

Martorell, Regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura 

de l’addenda al Conveni. 

 

19.- (20170320)  APROVAR l'addenda de modificació de l’encomana de gestió a l’Institut 

Municipal de Serveis Socials, amb NIF P-0800234G formalitzat mitjançant un 

conveni titulat “Conveni pel qual s’estableixen les condicions reguladores per a la 

gestió del suport municipal d’inclusió (SMI) previst en el marc de la prova pilot 
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B_Mincome”, signat en data 30 de novembre de 2017, amb el redactat que consta 

a l’expedient. AUTORITZAR la utilització del fons extraordinari per ajuts 

puntuals d’urgència social per a famílies amb fills menors de 16 anys per al 

Suport Municipal d’Inclusió (en el marc del projecte B-Mincome) en la quantitat 

d'1.781.842,31 euros. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinent 

d’Alcaldia de Drets Socials, per a la signatura de l’encomana, així com la de tots 

aquells documents que se’n derivin de la mateixa. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

20.- (0823/18-18003157) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte els serveis 

d’informació, formació, atenció, mediació de conflictes, assessorament, debat i 

diàleg respecte a les diferents creences religioses i conviccions presents a 

Barcelona mitjançant la gestió de l’Oficina d’Afers Religiosos, amb núm. de 

contracte 18003157, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 552.860,74 euros (IVA 

inclòs) i un valor estimat de 982.979,40 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 456.909,70 euros i import de l'IVA de 

95.951,04 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. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l'Eixample 

 

21.- (2BD 2018/012) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització tàctica de la creu 

formada pel carrer Borrell, entre el carrer Manso i el carrer del Marquès del 

Campo Sagrado i el carrer Parlament entre la ronda Sant Pau i el carrer 

Viladomat, inclòs el creuament, i reurbanització tàctica del carrer Borrell entre el 

carrer Marquès del Campo Sagrado i el carrer Aldana, al Districte de l’Eixample 

de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 

que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, 

amb un pressupost d'1.124.410,12 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 

(IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 

règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), 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. 
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22.- (2BD 2018/018) APROVAR definitivament el Projecte de millora de les voreres del carrer 

Viladomat entre Gran Via i avinguda Paral·lel i del carrer Manso entre avinguda 

Paral·lel i Comte d’Urgell, al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

2.083.390,35 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 

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. 

 

23.- (2BD 2018/030) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer 

Tamarit entre el carrer Viladomat i el carrer Calàbria i les vores del jardí existent, 

i la reurbanització  del carrer Borrell entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el 

carrer Floridablanca, al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

3.334.983,53 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 

en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 

gestió de l’actuació. 

 

Districte de Gràcia 

 

24.- (6BD 2015/112) APROVAR inicialment el Projecte de Casal de Barri de Can Carol, al 

carrer de Cambrils 28, al barri de Vallcarca, al Districte de Gràcia 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’1.095.693,04 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. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

25.- (18SD 0097 CO) APROVAR el protocol d’acords entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci de la Zona Franca per al desenvolupament de les determinacions de la 

Modificació del Pla General Metropolità a les Casernes de Sant Andreu, aprovada 

definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en 
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sessió d'1 de juny de 2006 i publicada als efectes de la seva executivitat al DOGC 

de 9 d’octubre de 2006, relatives al Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) 2 i al 

Sector de Millora Urbana. 

 

26.- (9BD 2017/151) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer Caracas, entre el carrer Tucuman i el carrer de Lima, al Districte de Sant 

Andreu 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 3.557.667,29 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; APROVAR els convenis específics de 

cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa 

Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Mitja Tensió i de Baixa 

Tensió i FACULTAR la Gerent del Districte de Sant Andreu per a formalitzar els 

convenis; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta i 

al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Sant Martí 

 

27.- (13P0027)  Primer.- APROVAR les modificacions del Projecte d’Urbanització de la 

MPGM en els àmbits discontinus de l’illa delimitada pels carrers Taulat, d’Anaís 

Nin, de Pierre Vilar i de Francesc Borja Moll (aprovada per acord de la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 16 d’abril de 2012) aprovat 

definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 21 de gener de 

2015, promogut per la Sociedad de Gestión de Activos Procedents de la 

Reestructuración Bancaria, SA (SAREB) d’acord amb les condicions establertes a 

l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 31 de maig de 2018, 

que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 

reproduït, per un import de 562.004,39 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 

(IVA) inclòs, de conformitat amb 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, derivades de la necessitat d’adaptar les solucions previstes a la 

normativa vigent i donar compliment als diferents responsables d’espai públic 

(REPS). Segon.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la 

província. Tercer.- NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. 

Quart.- DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

28.- (07P0048-22@R1) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació 

pública de la modificació del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de 

compensació bàsica, de l’illa Fàbrica Pons, delimitada pels carrers Tànger, Ciutat 

de Granada, Sancho d’Àvila i Badajoz, en el sentit que justificadament i raonada 

figura en l’informe del Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis 

de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 2 de juliol de 2018, 

que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, 

a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, per remissió de l’article 168.2 del 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, la modificació del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de 

compensació bàsica, de l’illa Fàbrica Pons, delimitada pels carrers Tànger, Ciutat 

de Granada, Sancho d’Àvila i Badajoz, formulat per la Junta de Compensació de 

l’illa Fàbrica Pons, en execució de les Sentències fermes número 725 i 571 

dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 12 de desembre de 2014 

i el 13 de juliol de 2015, respectivament, i de la sentència  ferma número 80 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona el 3 d’abril de 

2014, 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 

de la modificació 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. 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 a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

29.- (18 SD 0112 B) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Projecte de ventilacions del dipòsit de Taulat 

d’iniciativa municipal, promogut per Barcelona Cicle de l‘Aigua SA (BCASA), 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 19 de 

desembre de 2017 i amb l’Informe d’Auditoria que figuren a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost 

de 858.609,76 euros, el 21% de l’Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord 

amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. PUBLICAR el 

present acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major 

difusió. COMUNICAR el present acord als Departaments interessats. 

ENCARREGAR a la societat municipal BCASA la gestió de l’actuació. DONAR-

NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

30.- (10BD2018/079) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte d’execució de la 

Biblioteca Gabriel García Márquez i arxiu històric associat al carrer de Concili de 

Trento a Sant Martí de Provençals, al Districte de Sant Martí de Barcelona, 

d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió 

Territorial de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 

administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 

10.549.437,74 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar el Pressupost per al 

Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat per acord de la Comissió de 

Govern en sessió de 12 d’abril de 2018 per import de 9.933.359,77 euros (IVA 

inclòs) i l’import de les modificacions proposades que ascendeixen a 616.077,97 

euros (IVA inclòs) que representen el 6,2% d’increment sobre el PCA aprovat i 

que consisteixen bàsicament en actualitzar les partides del pressupost del capítol 

de l’envolvent; PUBLICAR aquest acord al  Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
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Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona 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 onze hores i trenta minuts. 

 


