
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

Ref:CG 37/18 

ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió ordinaria de 31 d'octubre de 2018. 

Aprovació de !'acta de la sessió de 25 d'octubre de 2018. 

Part decisoria 

Propostes d'acord 

AREA D'ECONOMIA 1 TREBALL, CIUTAT DIGITAL 1 RELACIONS INTERNACIONALS 

1.- (3/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaume Tutó Nosás (mat. 11100010) 
entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de Tecnic 
d'Administració General, amb destinació al Departament de Contractació de l'lnstitut Municipal de 
I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Cap de Departament 1 
(40.10.GE.10), i l'activitat privada per compte d'altri com a professor preparador d'oposicions a 
!'empresa Centre d'Estudis Financers. La dedicació professional privada no podra superar la meitat de 
la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i haura de desenvolupar-se en horari no 
coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment deis 
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 I'Administració de la Generalitat i d'altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de. treball municipal o per 
variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2.- (351/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Gemma Barniol Sánchez (mat. 
3100278), entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoria professional 
d'Educadora d'Escola Bressol, amb destinació a I'Espai Familiar El Torren! de l'lnstitut Municipal 
d'Educació d'aquest Ajuntament on ocupa el lloc de treball de Tecnic 5- 80.50.SE.10 - i l'activitat 
privada per compte d'altri a !'empresa Senfo, SL com a Monitora de su port. La dedicació professional 
privada no podra superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i 
haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l'estricte compliment deis 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 
I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-N E 
compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3.- (E18-088) AUTORITZAR al Consorci Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona, adscrita I'Ajuntament 
de Barcelona, la contractació laboral temporal per obra i servei d'una persona per al lloc de treball de 
T écnic/a Superior en Arquitectura, del grup A 1, d'acord amb el que disposa l'apartat 22.2 de la 
lnstrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidencia, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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4.- (E18-089) AUTORITZAR al Consorci Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona, adscrit a I'Ajuntament 
de Barcelona, la contractació laboral temporal per obra i servei d'una persona per al lloc de treball de 
T écnic/a Superior en lnformació, amb !licenciatura o grau en Ciéncies de la lnformació, Periodisme o 
Comunicació Audiovisual, del grup A 1, d'acord amb el que disposa l'apartat 22.2 de la lnstrucció de la 
Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidencia, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5.- (769/2018) PRORROGAR el Conveni Marc de col·laboració educativa signa! entre I'Ajuntament de 
Barcelona i la Universitat Politécnica de Catalunya el 25 de novembre de 2016 i que té per objecte 
l'acolliment d'estudiants en practiques, per un any natural i amb efectes a partir del dia 26 de novembre 
de 2018 i fins al 25 de novembre de 2019, mantenint el contingut de la resta de clausules que 
integraven aquell Conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d'Aicaldia, per 
a la signatura de la prórroga del Conveni Marc. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

6.- (2018/612) RATIFICAR la Declaració d'lntencions entre I'Aicaldessa de Barcelona i la cap de Govern 
electa de la Ciutat de Méxic perdonar un nou impuls als intercanvis i a fomentar la cooperació en arees 
com ara la cultural, la participació i seguretat ciutadana, la gestió d'espai públic, el transport i el canvi 
climatic, entre d'altres. 

7.- (2018/613) APROVAR l'acord de col·laboració entre les ciutats de Kobe i Barcelona per promoure la 
col·laboració, els intercanvis de bones practiques i experiéncies entre les ciutats de Kobe i Barcelona 
amb el propósit d'enfortir el desenvolupament de relacions d'amistat en diversos ambits en benefici deis 
habitants d'ambdues ciutats. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

8.- (2018/614) APROVAR la Declaració entre les ciutats de Kobe i Barcelona en ocasió del 25é aniversari 
d'agermanament amb l'objectiu de promoure la continu'itat de les relacions i l'aprofundiment de l'amistat 
i cooperació en els ambits com la promoció de govern obert, intercanvis económics, d'alimentació i 
gastronomía, universitats i investigació i esports, entre d'altres. FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, 
l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, pera la signatura de la Declaració. 

9.- (16000873-004 (0232/16) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 
acord segons compareixen9a de conformitat de l'empresa, per un període compres des del 03.11.2018 
fins el 02.11.2019, el contracte 16000873-004 que té per objecte la concertació de l'activitat sanitaria de 
prevenció de riscos laborals i d'altres activitats sanitaries de I'Ajuntament de Barcelona i organismes 
associats, a favor de l'empresa Quirón Prevención, S .L. amb NIF B64076482, per un import total de 
340.421,12 euros, exempt d'IVA, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a I'Ajuntament de Barcelona per un import de 
279.582,53 euros, exempt d'IVA, amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
document, tot incorporant-se a l'expedient, pel que fa a la resta del pressupost, els documents 
comptables acreditatius de les disposicions efectuades pels órgans competents que s'incorporen a la 
present licitació, condicionada a l'existéncia de crédit adequat i suficient en el/s pressuposUos 
posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

10.- (2018/606) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i l'lnstitut Europeu 
d'Administració Pública (EIPA) amb CIF ~0031640F peral projecte "Divulgació a Europa de les bones 
practiques de I'Ajuntament de Barcelona" que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjanvant 
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concessió directa i amb caracter 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 I'Ajuntament de Barcelona .. per un import de 30.000,00 euros, que representa el 
75% del projecte, que té un import de 40.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatória 
pública per raons d'interes públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros amb carrec a la partida 0701/48902/91223 a 
favor de l'lnstitut Europeu d'Administració Pública (EIPA) amb NIF N0031640F. REQUERIR les entitats 
beneficiarles per tal que en un termini no superior a tres meses de la finalització del projecte presentí la 
justificació de 1 ·aplica ció deis fons rebuts d · acord amb alió establert al pacte 5e del conveni. 
FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, Gerardo Pisarello Prados, pera la signatura del conveni. 

11.- INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 31 d'octubre de 
2018. 

12.- (2018/600) RATIFICAR la presentació de la sol·licitud de subvenció perla contractació de 40 persones 
en situació de desocupació de llarga durada en el marc del Programa Enfeina't, d'acord amb l'ordre 
TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa Enfeina't; i en el marc de la resolució TSF/2148/2018, de 12 de 
setembre, per la qual s'obre la convocatória, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions 
destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada; ENCARREGAR 
la gestió deis tramits necessaris per a l'execució i la justificació de les contractacions, una vegada 
atorgada aquesta subvenció, a la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SAU SPM en la seva 
condició d'ens municipal encarregat de l'execució de les polítiques de I'Ajuntament en materia 
d'ocupació i per disposar deis mitjans humans, materials i tecnics pera la seva realització; FACULTAR 
la Gerent de Política Económica i Desenvolupament Local de I'Ajuntament de Barcelona per a la 
signatura de tots els documents relatius a la sol·licitud, execució i del Programa; i PUBLICAR l'encarrec 
al Butlletí Oficial de la Provincia i a la Gaseta Municipal. 

13.- (2018/616) RATIFICAR la presentació de la sol·licitud de subvenció pera la inserció laboral de 232 
persones en sifuació d'atur proporcionan! un contracte laboral, la participació en una d'acció formativa 
certificable i un acompanyament de refor9 que afavoreixi una millora competencial, duran! i després del 
periode de contractació en el marc del Programa Treball i Formació 2018-2019, d'acord amb l'ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa Treball i Formació i en el marc de la resolució TSF/2265/2018, de 
1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatória, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació; ENCARREGAR la gestió deis tramits necessaris per a l'execució i la 
justificació de les contractacions, una vegada atorgada aquesta subvenció, a la Societat Privada 
Municipal Barcelona Activa SAU SPM en la seva condició d'ens municipal encarregat de l'execució de 
les polítiques de I'Ajuntament en materia d'ocupació i per disposar deis mi~ans humans, materials i 
tecnics pera la seva realització; FACULTAR la Gerent de Política Económica i Desenvolupament Local 
de I'Ajuntament de Barcelona pera la signatura de tots els documents relatius a la sol·licitud, execució i 
del Programa; i PUBLICAR l'encarrec al Butlletí Oficial de la Provincia i a la Gaseta Municipal. 

14.- (2018-27026) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del contracte número 18XP0036 que té 
per objecte l'arrendament del local situat al carrer Avinyó, 52, planta baixa i principal per un import de 
17.685,92 euros amb carrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de 
Mercedes Andreu Alberto, amb NIF 37303506J, en concepte d'arrendament Avinyó 52. 
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15.- (3-158/2018) APROVAR l'expedient núm. 3-158/2018 de modificacions de credit, consisten! en 
generació de credit per majors ingressos del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018, provinentde l'ingrés de la Fundació EURECAT, per un import de 14.245,92 euros, 
corresponent a la primera bestreta peral projecte iBathWater, en el marc del projecte Europeu LIFE, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a 
l'expedient, referencia comptable 18102295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 
compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

16.- (3-159/2018) APROVAR l'expedient núm. 3-159/2018 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018, 
d'import 343.971,51 euros, per atendre transferencies de credit de diversos organics de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, 
referencia comptable núm. 18102291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

17.- (3-160/2018) APROVAR l'expedient núm. 3-160/2018 de modificacions de credit, consisten! en la 
modificació parcial de generació de credit per majors ingressos del Pressupost General de I'Ajuntament 
de Barcelona de l'exercici 2018, expedient 3-130/2018 aprovat perla Comissió de Govern de 26 de 
julio! de 2018, provinent de l'aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent 
al segon i tercer trimestre de 2017, per finan9ar el projecte "col·locació d'urinaris a la via pública", el 
qual sera gestiona! per l'lnstitut de Cultura de Barcelona, per un import de 170.000,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a 
l'expedient, referencia comptable 18102395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 
compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

18.- (3-161/2018) APROVAR l'expedient núm. 3-161/2018 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018, 
d'import 10.422.120,38 euros, per atendre despeses en les retribucions del personal d'Organismes 
Autónoms, EPE'S, Societats Mercantils, Consorcis i Fundacions de I'Ajuntament de Barcelona 
derivades de l'aplicació de la llei 6/2018, de 3 de julio!, de Pressupostos Generals de I'Estat i de I'Acord 
de Condicions de Treball per als anys 2017-2020 aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 20 
de julio! de 2018, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostaries 
que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 18102491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

AREA DE DRETS SOCIALS 

19.- (20.180298) APROVAR l'encarrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM per a la realització de 
diverses accions per la realització de les mesures relatives al Saló de I'Ocupació Juvenil 2019 i al 
Programa Retorn amb Oportunitats duran! els exercicis 2018 i 2019 per promoure l'ocupació juvenil en 
el marc del Pla de Foment de I'Ocupació Juvenil i de Qualitat 2016-2020 i en el Pla d'Adolescencia i 
Joventut 2017-2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 200.000,00 euros, deis quals 
100.000,00 euros corresponen a l'exercici 2018 i 100.000,00 euros a l'exercici 2019, amb carrec a la 
partida 0201 22703 23221 deis pressupostos municipals de 2018 i 2019 condicional a !'existencia de 
credit adequat i suficient en el pressupost posterior a !'actual, a favor de Barcelona Activa SAU SPM, 
amb NIF núm. A58295296, pera l'encarrec de gestió abans indica!. FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz 
Castellvi, Tinenta d'Aicaldia i Regidora de Drets Socials, pera la signatura de l'encarrec, aixi com la de 
tots aquells documents que es derivin del mateix. PUBLICAR la formalització d'aquest encarrec al Perfil 
del contractant i a la Gaseta Municipal. 
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ÁREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 

20.- (16002832-001 (0024/17) PRORROGAR, a !'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 
acord, per un període compres des de 1'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2020, el 
contracte 16002832-001 que té per objecte la Gestió del Centre Municipal d'Acolliment d'Urgéncia pera 
persones que viuen violencia masclista Gestió del CMAU-VM, adjudica! a la Fundació Salut i Comunitat, 
amb NIF G61878831, per un import total d'1.477.633,50 euros, IVA exempt, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import d'1.477.633,50 euros, IVA exempt, amb carrec a les partides i als pressupostos 
que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient 
en el pressupost de l'exercici posterior a !'actual. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Districte de Nou Barris 

21.- (16SJ0032) PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre I'Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou 
Barris ·¡ La Prosperitat Cultura en Acció, 2, amb NIF G64781123, de les activitats a l'equipament 
municipal Casal de Barrí Prosperitat, ubica! a la pla9a Angel Pestanya, 1 de Barcelona, pel període de 
1'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
mitjanyant concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
depesa per un import de 557.400,00 euros amb carrec a la partida 48627-33711"-0608 deis 
pressupostos deis anys 2019-2020, a favor de l'entitat la Prosperitat Cultura en Acció, 2, amb NIF 
G64781123, per subvencionar l'execució de les activitats esmentades i, condicionada a !'existencia de 
crédit adequat i suficient en els pressupostos deis exercicis posteriors a !'actual i que es prevegi 
nominativament en els mateixos. ATORGAR la subvenció per un import de 557.400,00 euros, 
equivalen! al 84,34% del cost total del projecte (660.900,00 euros), essent l'import de 278.700,00 euros 
a carrec del pressupost per l'any 2019 i l'import de 278.700,00 euros a carrec del pressupost per l'any 
2020, i una durada fins al 31 de desembre de 2020, a l'entitat la Prosperitat Cultura en Acció, 2, amb 
NIF G64781123, 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 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
I'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR 
l'entitat beneficiaria per tal que, en el termini maxim de 3 mesas a comptar des de la data de finalització 
del projecte subvenciona!, presentí el balan9 económic i la memoria de funcionament d'aquesta, 
justificació deis fons rebuts i informe d'auditoria. FACULTAR per a la signatura de la prórroga de 
l'esmentat conveni l'lma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR compte 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Soclals, Cultura i Esports. 

22.- · (16SJ0034) PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre I'Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou 
· Barris i el Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, de les activitats a l'equipament municipal Ateneu 

Popular Nou Barris, ubica! a carrer Portlligat, 1-31 de Barcelona, pel període de 1'1 de gener de 2019 
fins al 31 de desembre de 2020, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjanyant concessió 
directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DI S POSAR la depesa per un import de 
584.399,16 euros amb carrec a la partida 48774-33711-0608 deis pressupostos deis anys 2019-2020, a 
favor de l'entitat el Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, per subvencionar l'execució de les 
activitats esmentades i, condicionada a l'existéncia de crédit adequat i suficient en els pressupostos 
deis exercicis posteriors a !'actual i que es prevegi nominativament en els mateixos. ATORGAR la 
subvenció per un import de 584.399,16 euros, equivalen! al 37,74% del cost total del projecte 
(1 .548.307, 72 euros), essent l'import de 292.199,58 euros a carrec del pressupost per l'any 2019 i 
l'import de 292.199,58 euros a carrec del pressupost per l'any 2020, i una durada fins al 31 de 
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desembre de 2020, .a l'entitat el Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, 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 i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell 
Plenari el17 de desembre de 201 O. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en el termini maxim de 
3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvenciona!, presentí el balanQ economic 
i la memoria de funcionament d'aquesta, justificació deis fons rebuts i informe d'auditoria. FACULTAR 
pera la signatura de la prorroga de l'esmentat conveni l'lma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte 
de Nou Barris. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de San! Andreu 

23.- (2061/2018 Lot1) ALLIBERAR la quantitat de 29.327,39 euros (IV A inclos), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18002185L01 que té per objecte .el serveis per a la gestió deis Casals de gen! 
gran -lot1- La Palmera i Navas, el qual ha esta! adjudica! a !'empresa Esport3 Serveis Alternatius SL, 
amb NIF B62068713, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en el corresponent document. 
DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

24.- (2061/2018 Lot2) ALLIBERAR la quantitat de 63.103,82 euros (IV A inclos), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18002185L02 que té per objecte serveis pera la gestió deis Casals de gen! gran -
lot2- Mossén Clapes i Bon Pastor, el qual ha esta! adjudica! a !'empresa Fundació Pere Tarrés, amb NIF 
R5800395E, i retornar-lo a les partides i exercicis. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

25.- (2062/2018 Lot1) ALLIBERAR la quantitat de 18.367,54 euros (IV A inclos), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18003066L01 que té per objecte Serveis de gestió del Centres Cívics -lot1- Bon 
Pastor, el qual ha estat adjudica! a !'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, i retornar-lo a 
les partides i exercicis que s'indiquen en el corresponent document. DONAR-N E compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

26.- (2062/2018 Lot2) ALLIBERAR la quantitat de 10.300,23 euros (IV A inclos), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18003066L02 que té per objecte Serveis de gestió del Centre Cívic -lot2- Baró de 
Viver i Espai de la gen! gran, el qual ha esta! adjudica! a !'empresa Pu9a Espectacles SL, amb NIF 
B63715767, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en el corresponen document. DONAR
NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

27.- (2062/2018 Lot3) ALLIBERAR la quantitat de 18.011,05 euros (IVA inclos), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18003066L03 que té per objecte Serveis de gestió del Centre Cívic -lot3- Trinitat 
Vella, el qual ha esta! adjudica! a !'empresa lniciatives i Programes, SL, amb NIF B59545913, i retornar
lo a les partides i exercicis que s'indiquen en el corresponent document. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28.- (2062/2018 Lot4) ALLIBERAR la quantitat de 15.791,69 euros (IVA inclos), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18003066L04 que té per objecte Serveis de gestió del Centre Cívic -lot 4- La 
Sagrera, el qual ha esta! adjudica! a !'empresa Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, i 
retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en el corresponent docurnent. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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29.- (2062/2018 Lot5) ALLIBERAR la quantitat de 25.975,51 euros (IV A inclós), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18003066L05 que té per objecte Serveis de gestió del Centre Cívic -lot 5- Navas, 
el qual ha estat adjudica! a !'empresa Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF 860320132, i retornar-lo 
a les partides i exercicis que s'indiquen en el corresponen document. DONAR-N E compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30.- (2083/2018) ALLIBERAR la quantitat de 153.067,98 euros (IVA inclós), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18003442 que té per objecte el servei de dinamització juvenil i coordinació 
pedagógica Dte San! Andreu, el qual ha esta! adjudica! a !'empresa Fundació Pere Tarrés, amb NIF 
R5800395E, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

AREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

31.- (20160024P) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un 
període compres des del 15 de desembre de 2018 fins al 14 de desembre de 2020, el contracte 
15005162-001 que té per objecte Manteniment, reparació i modificació deis equips i sistemes de 
regulació, control i informació de transit, situats a les rondes de Dalt i Litoral (2016/2018), i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al merca! laboral, adjudica! a !'empresa 
lndra Sistemes, SA-Giobalec Mant. V Gestió de Transit Rondes, amb NIF U66805763, per un import 
total de 3.318.505,09 euros (IVA inclós), 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 
3.318.505,09 euros, IVA inclós, amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
document, condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior 
a l'actual; REQUERIR l'adjudicatari per tal que coniparegui a les dependencies de Administració 
d'Ecologia Urbana per a la seva formalifzació en el termini de 15 dies hilbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de Sants-Montju'ic 

32.- (12GU02) RESOLDRE les al·legacions formulades duran! el tramit d'informació pública i audiencia als 
interessats del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 1 de la Modificació P4ntual del Pla 
Especial de definició de volums, reequipaments i mil lora del sector delimita! del carrer del Foc, avinguda 
deis Ferrocarrils i el carrer Nostra Senyora del Por!, en el sentit que, justificadament i raonadament, 
figura en !'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'lnstitut Municipal d'Urbanisme, 
data 18 de juliol de 2018, que consta en l'expedient i que es dóna per reprodu'lt. APROVAR 
definitivament, a l'empara de l'article 119.2 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 abans esmentat, a executar perla 
modalitat de cooperació, redaCta! d'ofici per I'Administració actuant, amb introducció de modificacions 
derivades de la resolució de les al·legacions. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via 
administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Text refós del Projecte de reparcel·lació, produira 
essencialment els efectes económics i jurídics continguts a l'article 127 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i, per tan!, entre d'altres, l'extinció deis 
drets i carregues que es relacionen en l'esmentat Projecte de reparcel·lació, per ser incompatibles amb 
el planejament. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia i en un deis diaris de més 
circulació de la provínGia, i NOTIFICAR-LO individualment a cadascun deis interessats. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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Districte de San! Andreu 

33.- (17PL16527) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitat de pública concurrencia, comergos 
alimentaris i altres activitats a l'ambit delimita! a l'entorn del carrer Gran de San! Andreu, d'iniciativa 
municipal, d'acord amb el contingut de !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un 
mes; PRORROGAR, en l'ambit de la suspensió potestativa prévia, l'acord de suspensió acordat per la 
Comissió de Govern en sessió de 28 de desembre de 2017 (BOPB de 29 de desembre de 2017), de 
conformitat amb l'article 73.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d'agost (en endavant TRLU) l'atorgament de !licencies i/o comunicats i altres autoritzacions 
municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l'ampliació de les 
activitats regulades en els epígrafs següents de I'Ordenanga municipal de les activitats i deis 
establiments de concurrencia pública (OMAECP): 1 .2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes 
coberts; 2.2. Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i atraccions, 
excepte ludoteques (epígraf 2.4.5); 2.6. Activitats audiovisuals; EC 1.1. 1 .2. Pastisseria i rebosteria i 
despatx de pa sense obrador; EC 1.1 .2.3. Gelateries i orxateries sense degustació; EC 2.2 
Superserveis (de 150 a 399m2); EC 2.3 Supermercat (>400m2); EC 3.1 Botigues de conveniencia; EC 
3.2. 1 Establiments que disposin de maquines expenedores d'aliments; SUSPENDRE a la resta de 
l'ambit del present pla les activitats anteriorment esmentades; PRORROGAR, a l'ambit de la suspensió 
potestativa previa, l'acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió de 28 de 
desembre de 2017 relatiu a l'atorgament de !licencies d'obres i comunicacions previes vinculades a la 
instal·lació d'aquestes activitats, ampliació i reforma de local si suposen augment d'aforament, 
SUSPENDRE a la resta de l'ambit del present pla l'atorgament de !licencies d'obres i comunicacions 
previes vinculades a la instal·lació de les esmentades activitats. SUSPENDRE en l'ambit del present pla 
l'atorgament de !licencies i/o coinunicats i altres autoritzacions municipals connexes. establerts per la 
legislació sectorial, pera la instal·lació o l'ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents 
de I'OMAECP: 2.1 Activitats esportives recreativas realitzades en recintes coberts; 2.5. Establiments 
destinats a activitats culturals i socials; EC 1 Establiments alimentaris amb venda personalitzada (en 
aquells subepígrafs no inclosos en la prórroga anteriorment esmentada); EC 2.1 Autoserveis (fins a 
149m2); EC 3.2.2 Venda de producte no alimentari (venda de <20% de producte alimentari); EC 3.2.3 
Comerg alimentari amb degustació; V Exposició, venda, lloguer i reparació de vehicles; P1.2. "meubles". 
EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds d'atorgament de !licencies presentadas abans de 
l'executivitat deis respectius acords de suspensió, les comunicacions previes a l'exercici de les activitats 
sotmeses al regim de comunicació amb certificació d'Entitat Ambiental de Control (EAC) si la sol·licitud 
de certificació s'ha realitzat abans de l'executivitat deis respectius acords de suspensió; EXCLOURE, 
així mateix, de la suspensió, les sol·licituds d'atorgament de !licencies pera !'obertura, la instal·lació o 
l'ampliació d'activitats o usos concrets, i la comunicació previa a l'exercici de les activitats, vinculades a 
obres amb !licencia concedida o comunica! admes amb anterioritat a l'executivitat deis respectius 
acords de suspensió, així com les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte 
d'activitats ja autoritzades o excloses de suspensió. DETERMINAR que els ambits de suspensió són els 
delimitats. i grafiats en el plano! de suspensió que figura a l'expedient, elabora! de conformitat amb el 
punt 3 de l'esrilentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a !'empara de l'article 74.1 del TRLU, 
que el termini de la suspensió sera, com a maxim, de dos anys a comptar des de les respectivas 
publicacions al BOPB de l'acord de suspensió potestativa previa i del present acord; PRECISAR, de 
conformitat amb l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme que es podran tramitar instruments o atorgar 
!licencies fonamentades en el regim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
que s'aprova inicialment; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el 
present acord en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona i DONAR-N E compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 
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Districte de Sant Martí 

34.- (18PL 16608) RECTIFICAR, d'acord amb l'establert a l'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i ates alió determinat a !'informe que 
s'incorpora a efectes de motivació, l'acord adoptat per la Comissió de Govern, el passat dia 18 
d'octubre de 2018, en el següent sentit: afegir "( ... ) sanitari ( ... )",al fer esment al tipus d'equipament de 
manera que ha de dir "( ... ) l'equipament sanitari ( ... )"; també esmenar la referencia a l'emplayament ion 
diu "( ... ) al Districte de Sant Martí ( ... )", ha de dir "{ ... ) districte d'activitats 22@bcn ( ... )"; i esmenar la 
referencia al promotor, en el sentit, que on diu "( ... ) d'iniciativa municipal( ... ) ha de dir "( ... ) promogut per 
Fundació privada Hospital Evangélic ( ... )", quedant la resta de l'acord inalterat i, per tant, la redacció tal i 
com segueix: "APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral pera la regulació de l'equipament sanitari situat al carrer 
Ciutat Granada 108-116, .districte d'activitats 22@bcn, promogut per Fundació privada Hospital 
Evangélic; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat". 
PUBLICAR el present acord, als efectes legals. 

ELSECRETARIGENERAL 
Jordi Cases i Paliares 
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