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Ref:CG 43/18 
 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 
Barcelona, el dia 13 de desembre de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 
sessió ordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia Gerardo 
Pisarello Prados, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. 
Hi concorre l’Im. Sr. Tinent d'Alcaldia, Jaume Asens Llodrà i els Ims. Srs. 
Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, 
Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, assistits 
pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 
 
 Excusen la seva absència, les Imes. Srs. Tinentes d’Alcaldia, Laia Ortiz 
Castellví i Janet Sanz Cid. I la Ima. Sra. Regidora, Laura Pérez Castaño. 
 
 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
 
 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 
les deu hores. 
 
 
 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 5 de desembre 
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 (18XF0461) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona, de 3 de desembre de 2018, que APROVA i formalitza el Conveni de 
col·laboració entre l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona i l’Associació 
Iniciativa Barcelona Open Data per a l’execució del projecte “Instruments per a la 
reutilització social i econòmica de les dades obertes” per a la promoció i l’ús 
d’aquestes dades en el marc de les línies d’actuació i objectius del “Pla Barcelona 
Ciutat Digital”, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa 
per un import de 30.000,00 euros. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

2.- IMPJ (19/0012-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, de 30 de novembre de 2018, que INICIA el procediment obert per 
l’adjudicació del contracte del subministrament de material auxiliar de jardineria, 
ferreteria, pintures (derivats i complements) i neteja, amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb un import de licitació de 425.000,06 euros (IVA inclòs) i 
un termini d’execució de 2 anys. 

 
b) Informes 

 
C) Part Decisòria 
 
a)  Propostes d'acord 

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

1.- (20184194)  ADJUDICAR el contracte núm. 18002165L02, que té per objecte el LOT 
2 del contracte de serveis de manteniment preventiu i reparació d’avaries i 
accidents de les furgonetes i tot-terreny de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb mesures de 
contractació pública sostenible i desglossat en 2 lots (Lot 2: furgonetes de suport 
policial), a Auto Beltran SA, amb NIF A08809998, per un import màxim de 
145.200,00 euros, IVA inclòs, en funció dels preus unitaris oferts a la seva 
proposició, de conformitat amb els informes que figuren a l’expedient. 
EXCLOURE de la licitació Auto 88 SA, amb NIF A58061573, per entendre que 
ha retirat la seva oferta en no presentar dintre de termini la documentació prèvia a 
l'adjudicació que se'ls va requerir d’acord amb l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic. DISPOSAR a favor de 
l'adjudicatari la despesa de l'esmentada quantitat de la qual 120.000,00 euros 
corresponen al preu net i 25.200,00 euros a l'IVA al 21%, amb càrrec a la partida 
0401 21400 13211 dels pressupostos de 2018, 2019 i 2020, tot subordinant la seva 
realització al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 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. 
Montserrat Muñoz, responsable de Logística del Departament de Logística i 
Infraestructures. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 
INTERNACIONALS 
 

2.- (508/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Prado Barrabés 
(mat. 76969) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 
categoria professional de TS Enginyeria, amb destinació al Departament de 
Llicències d'Activitats de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic 3 (80.30.OP.10), i l’activitat privada per compte propi de tasques 
d'enginyeria. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de tasques d’enginyeria, 
qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. 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.- (702/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel López 

Molina (mat. 76166) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb 
la categoria professional d'auxiliar administratiu, amb destinació a la Direcció de 
Serveis d'Assessorament Jurídic de la Gerència Seguretat i Prevenció, on ocupa el 
lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri 
d’administratiu a una associació cívica i cultural. 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.- (822/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Francesca B. 

Ginart Serrano (mat. 77258) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina amb la categoria professional de Tècnica Superior en Informació, amb 
destinació a la Direcció de l'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 
(80.30.GA.40), i l’activitat privada per compte propi de col·laboracions 
periodístiques i redacció de textos. 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 
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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.- (369/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Samaniego 

Hernández (mat. 3100304), entre la seva activitat municipal com a funcionari 
interí amb categoria professional de Subaltern d’Administració General, amb 
destinació a l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu de l’Institut Municipal 
d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Subaltern 
d’Administració General (suport 6-90.60.SE.10), i l’activitat privada per compte 
d’altri a l’empresa Fundació Estima Barcelona com a xofer. La dedicació 
professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, així com l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1897, 
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració 
de la Generalitat 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.- (385/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Belmonte 

Llongueras (mat. 3100297) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a  
l’Escola Municipal de Música de l'Eixample de l’Institut  Municipal d'Educació 
de Barcelona d’aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora 
de Música, i l’activitat pública com a Professora de Música a l’Escola Municipal 
de Música de Cornellà Roser Cabanas i les activitats privades per compte d’altri a 
l’Empresa Estudi 6 SL i la Fundació Cim d'Estela com a Professora de Música. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 
públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable, i en 
especial amb el compliment de les seves jornades i horari de treball a les Escoles 
de Música de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.  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. 
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7.- (389/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alaitz Jiménez 

Jiménez (mat. 3005566) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina amb la categoria professional d'Educadora d'Escola Bressol, amb 
destinació a l'Escola Bressol Municipal Pla de Fornells Institut Municipal 
d'Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5 
(80.50.SE.10), i l’activitat privada per compte d’altri d’educadora social a 
Associació Comunitària Verdum fins al 31 de desembre de 2018. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
8.- (0942/18)  INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis de transversalitat de 

gènere, amb núm. de contracte 18003665, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
830.060,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.573.967,00 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 686.000,00 
euros i import de l'IVA de 144.060,00 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 
compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Prevenció i Seguretat. 

 
9.- (17002430-001 (0634/17) MODIFICAR el contracte núm. 17002430-001, que té per objecte el 

subministrament global de carburants mitjançant targeta, pels vehicles de 
l'Ajuntament de Barcelona i entitats del seu Sector Públic Depenent en el sentit 
d’ampliar el seu import en 1.500,00 euros, IVA inclòs, en virtut del que 
estableixen els articles 219 i 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i la clàusula 20 del PCAP en atenció a les raons indicades a l'informe emès 
pel cap del servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil de 7 de novembre de 2018, 
i segons compareixença signada per l'empresa. AUTORITZAR la despesa del 
contracte de referència per import de 1.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
Pressupost i Partida que s’indica en aquest mateix document, i DISPOSAR-LA a 
favor de Solred, SA amb NIF A79707345. 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 modificació del contracte a les dependències de la 
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Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

 
10.- (18002124  (0537/18) REBUTJAR l'oferta presentada per l'empresa Amplexor España, SL, amb 

número de NIF B58919942, i EXCLOURE-LA de la licitació de l'Acord Marc, 
amb número de contracte 18002124 i número d’expedient 0537/18, 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 (DC) de 
l’Ajuntament de Barcelona així com per altres departaments de l’Ajuntament de 
Barcelona, entitats públiques empresarials, els seus organismes autònoms i 
societats privades municipals, en haver superat un dels preus unitaris ofertats per 
aquesta el màxim establert als plecs de l'Acord Marc. REBUTJAR les ofertes i 
EXCLOURE de la licitació les empreses Automatic-Trans, SL amb número de 
NIF B62026430, Tick Translations, S.L amb número de NIF B55091409 i Studio 
Moretto Group SRL Sucursal en España, amb NIF WO551241C, en valorar-se 
tècnicament, tal com indica l'informe elaborat per la Direcció de Comunicació de 
19 de novembre de 2018, que les justificacions aportades en resposta al 
requeriment efectuat per la Mesa, en considerar-se segons els paràmetres 
establerts als plecs les seves ofertes anormalment baixes, no permeten acreditar 
suficientment la viabilitat de les esmentades ofertes i, per tant, garantir-ne 
adequadament la prestació correcta del servei. DESIGNAR com a proveïdor de 
l’Acord Marc l'empresa Linguaserve Internacionalización de Servicios, SA, amb 
número de NIF A82615972, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més 
avantatjosa econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut 
la millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de 
clàusules administratives. 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. Màrius Boada i Pla. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
11.- (1065/18)  APROVAR inicialment les Bases del Premi Punt de Llibre del Programa 

Educatiu “El Comerç i les Escoles” de l’Ajuntament de Barcelona, curs 
2018/2019. ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província; 
SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir 
del dia següent al de l’esmentada publicació; OBRIR, simultàniament, el termini 
de 10 dies per la presentació de sol·licituds, condicionat a la no presentació 
d’al·legacions després de la publicació al BOP; APROVAR definitivament les 
bases, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període 
d’informació pública que facin necessària la seva modificació; CONVOCAR el 
Premi Punt de Llibre del Programa Educatiu “El Comerç i les Escoles” de 
l’Ajuntament de Barcelona, curs 2018/2019, amb els objectius i criteris establerts 
en les bases reguladores. 
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12.- (18S16306 (1230/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
Foment de Ciutat i Cruz Roja Española, amb NIF Q2866001G, per al 
desenvolupament del projecte "Baixem al Carrer", 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 79.344,20 euros. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 79.344,20 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Cruz Roja Española, amb NIF Q2866001G, per al projecte "Baixem al Carrer". 
FACULTAR el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de 
l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, en presenti en data màxima 31 de març de 2019 el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 
Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb adjudicació de les activitats 
realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les 
activitats realitzades i informe de l'auditor i, tal i com consta al pacte sisè de 
l'esmentat conveni. 

 
13.- (2018/684)  APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 

General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, la concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional a l'Associació Hèlia (G64813595), d’una subvenció de 39.350,00 
euros per a la realització del Projecte “Suport a la Family Defense Society per la 
Casa d'Acollida de Nablus als Territoris Palestins (Cisjordània)“ amb un cost total 
d’execució de 52.470,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten a 
l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de 
despesa, per import de 39.350,00 euros, equivalents a un 74,99% de l´import total 
del projecte (52.470,00 euros)  a càrrec de la partida D/ 0701 / 48902 / 23291 per 
a l’any 2018. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a tres mesos des de la finalització del projecte, justifiqui l'activitat 
subvencionada d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general reguladora de 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
14.- (2018/687)  APROVAR l’acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 

l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Autoritat combinada del Gran 
Manchester (GMCA) per establir un acord marc d'intercanvi i cooperació entre les 
parts en els àmbits de prestació de suport a persones sense sostre o sense llar, 
polítiques per garantir l'accés a un habitatge digne i assequible, polítiques de 
planificació urbana i mediambiental, democràcia participativa i tecnologies de la 
informació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
15.- (2018/693)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació Proa (Proactiva Open Arms) pel Projecte "Protecció per presència, 
rescat humanitari i comunicació d´emergència” 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, 
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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 497.020,00 euros, 
que representa el 35,40% del projecte, que té un import d'1.404.062,00 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic 
justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 497.020,00 euros, amb càrrec a la 
següent partida 48903/23291/0701 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
a favor de la Fundació Proa (Proactiva Open Arms) amb CIF G66752239. 
REQUERIR les entitats beneficiàries 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 d´acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer 
Tinent d´Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 
conveni. 

 
16.- (2018/701)  APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 

General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, la concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional a l'entitat Farmacèutics Mundi (G46973715), d’una subvenció de 
80.000,00 euros per a la realització del Projecte “Atenció d'emergència a les 
qüestions específiques de gènere i edat als assentaments de població refugiada 
sud-sudanesa del nord d'Uganda“ amb un cost total d’execució de 160.077,26 
euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic justificades en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de despesa, per import de 80.000,00 
euros, equivalents a un 49,98% de l´import total del projecte (160.077,26 euros)  a 
càrrec de la partida D/ 0701 / 48902 / 23291 per a l’any 2018. REQUERIR 
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la 
finalització del projecte, justifiqui l'activitat subvencionada amb l'aportació 
d'informe d´auditor d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general reguladora 
de subvencions de l´Ajuntament de Barcelona. 

 
17.- (2018/705)  APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 

General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, la concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) 
(G17125832), d’una subvenció de 52.121,56 euros per a la realització del Projecte  
“Suport d'emergència en el marc de la crisi sociopolítica a Nicaragua“ amb un 
cost total d’execució de 104.256,76 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que 
consten a l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 
de despesa, per import de 52.121,56 euros, equivalents a un 49,99% de l´import 
total del projecte (104.256,76 euros) a càrrec de la partida D/ 0701 / 48902 / 
23291 per a l’any 2018. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte, justifiqui 
l´activitat subvencionada amb l'aportació d'informe d'auditor d'acord amb l'article 
10.3 de la normativa general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
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18.- (01PPB2019) APROVAR la regulació general dels preus públics municipals, així com 
els preus públics per a l’any 2019 i successius pels següents serveis, d’acord amb 
la proposta de text que s’acompanya: 1r. De l’àrea de Drets Socials: Residències, 
habitatges tutelats i centres de dia per gent gran; Serveis d’atenció domiciliària; 
Serveis d’àpats en companyia per a la gent gran; Cessió de terrenys d’acampada 
de la Granja Escola Can Girona; Serveis dels centres oberts municipals per 
infants, adolescents i famílies; Cessió d’ús temporal de sales del Centre 
d’informació i atenció per a joves; Serveis del Centre de Recursos i Associacions 
Juvenils (CRAJ); Serveis del Centre d’Allotjament Familiar Navas; Prestacions de 
serveis als allotjaments individuals amb serveis col·lectius Tànger; Servei del 
projecte “Temps de barri, temps per a tu”. 2n. De l’àrea de Seguretat i Prevenció: 
Serveis de la Unitat Muntada, la Secció Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia 
Urbana; Cursos de formació policial i de seguretat realitzats per la Guàrdia 
Urbana, i Cursos de formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament. 3r: De l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat: Serveis 
de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals i de 
prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals; 
Activitats d’educació ambiental de l’Àrea de Medi Ambient i altres prestacions de 
serveis i cessions d’espais del sector de medi ambient, Serveis culturals i lloguer 
d’espais del Pavelló Mies van der Rohe; i servei de transport individualitzat 
mitjançant bicicletes compartides (Bicing). 4t. De l’àrea de Recursos: Activitats 
culturals de cursos, seminaris i congressos prestades per l’Arxiu municipal 
contemporani, els arxius municipals dels districtes i els arxius centrals dels 
sectors, i pels serveis de reproducció i comunicació de documents, sense caràcter 
d’expedient administratiu, produïts per l’Ajuntament de Barcelona i prestats per 
l’Arxiu municipal contemporani, els arxius municipals dels districtes i els arxius 
centrals dels sectors. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre de la regulació 
general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
19.- (01PPV2019) APROVAR les tarifes per a l’any 2019 i successius, del Parc Zoològic de 

Barcelona; del Parc d’atraccions del Tibidabo; dels accessos a la zona 
monumental del Parc Güell; dels drets d’explotació de documentació sense 
caràcter administratiu de l’Arxiu municipal Contemporani de Barcelona, els 
arxius municipals de Districte i els arxius centrals dels Sectors, sense perjudici de 
la documentació d'origen públic regulada en l'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes per 
serveis generals; d’utilització dels llocs de venda i de l’expedició de títols 
habilitants dels llocs de venda del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del 
Mercat Central del Peix, i d’accés a la unitat alimentària de Mercabarna, de 
conformitat amb la proposta de text que s’acompanya. PUBLICAR  aquest acord i 
el text íntegre de la regulació general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
20.- (02PPB2019) APROVAR, segons proposta annexa, els preus públics per a l’any 2019 i 

successius pels serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions 
esportives municipals. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre dels preus 
públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
21.- (02ppv2019)  APROVAR les tarifes per a l’any 2019 i successius dels serveis de 

cremació. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre de la regulació general i dels 
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preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
22.- (1064/18)  APROVAR inicialment les Bases del Premi per a l’ornamentació nadalenca 

d’aparadors dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat, en la seva 
quarta edició; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província; 
SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir 
del dia següent al de l’esmentada publicació; OBRIR, simultàniament, el termini 
de 10 dies per la presentació de sol·licituds, condicionat a la no presentació 
d’al·legacions després de la publicació al BOP; APROVAR definitivament les 
bases, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període 
d’informació pública que facin necessària la seva modificació; CONVOCAR el 
Premi per a l’ornamentació nadalenca d’aparadors dels establiments comercials de 
diferents barris de la ciutat, en la seva quarta edició. AUTORITZAR la despesa 
per un import de 4.500,00 euros, amb càrrec a la partida indicada en el document 
comptable, amb codi de subvencíó 18S16423, del Pressupost de l'exercici 2018. 

 
  

23.- (1066/18)  APROVAR inicialment les Bases del Premi de Restauració de Barcelona, 
segona edició; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província; 
SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir 
del dia següent al de l’esmentada publicació; OBRIR, simultàniament, el termini 
per a la presentació de sol·licituds fins al dia 10 de gener de 2019, condicionat a la 
no presentació d’al·legacions després de la publicació al BOP; APROVAR 
definitivament les bases, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el 
període d’informació pública que facin necessària la seva modificació; 
CONVOCAR el Premi de Restauració de Barcelona, amb els objectius i criteris 
establerts en les bases reguladores. 

 
24.- (EM 2018-12/17) APROVAR l’adquisició de trenta accions de la societat Barcelona 

Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA (BR), propietat de la Societat 
Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA) per un valor 
de 220.798,43 euros, d’acord amb càrrec a l’aplicació pressupostària indicada en 
el document comptable del pressupost vigent que s’inclou en l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 220.798,43 euros en concepte 
d’adquisició d’accions de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament 
Urbà, SA (BR), a favor de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació 
i Gestió, SA (REGESA), amb NIF A08905580; APLICAR la despesa amb càrrec 
a la Partida 0701/85091/93311. CONDICIONAR l’adquisició de les accions a 
l’informe favorable de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya previst a l’article 206.3 c) 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. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia per a que pugui efectuar 
totes les actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
25.- (EM 2018-12/19) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 5.970.000,00 euros a favor 

d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA “HMB” (NIF A67187609), amb càrrec al 
pressupost i a l’aplicació pressupostària indicats en aquest document de l’exercici 
2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, per a la subscripció 
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i desemborsament de les accions de la classe A representatives de la part que li 
correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona en l’ampliació de capital que ha de 
portar a terme Habitatge Metròpolis Barcelona, SA. CONDICIONAR la 
subscripció i desemborsament esmentada a l’acord d’ampliació de capital que ha 
d’adoptar la Junta d’accionistes d’”HMB”, prèvia conformitat del Plenari del 
Consell Municipal; a l’existència del crèdit adient i suficient al pressupost 
corresponent, així com, també, a l’informe de la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya previst a l’article 206.3 c) 
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. FACULTAR el Primer Tinent 
d’Alcaldia, per adoptar les resolucions necessàries i per subscriure tots els 
documents necessaris per a una concreció més adequada i una execució millor del 
present acord. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a 
Habitatge Metròpolis Barcelona, SA. 

 
  

26.- (2016/525)  APROVAR la modificació de l’acord de la Comissió de Govern, de 24 
de novembre de 2016, que preveia l’atorgament d’una subvenció mitjançant 
concessió directa per import de 180.000 euros a favor de la Universitat de Navarra 
(IESE) per al desenvolupament del Projecte Centre Especialitzat en Partenariats 
Público-Privats en Desenvolupament Urbà Sostenible i Intel·ligent - PPP for 
Cities-, en el sentit de fer efectiva en l’anualitat de 2018 l’import de la subvenció 
corresponent a l’any 2017; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 60.000,00 
euros a càrrec a la partida 0702/46311/48830 del pressupost vigent. 

 
27.- (2016/1413)  APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració de 30 de desembre de 

2016 entre l’Ajuntament de Barcelona i COOP57 SCCL per a la realització del 
Projecte de creació d’un Fons per al Foment de l’Accés al Finançament de 
projectes d’economia social i solidària, en termes d’ampliació de la línia de 
finançament d'1.000.000,00 euros a 1.450.000,00 euros i ampliació de l’aportació 
de les parts al fons per cobrir la possible morositat en 45.000,00 euros per a l’any 
2018; FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i 
Consum, Sr. Álvaro Porro Gonzalez, per a la signatura de l’addenda del conveni. 

 
28.- (2016/1413)  ANUL·LAR l'autorització i disposició de la despesa a favor de COOP57 

SCCL per un import de 39.816,80 euros corresponent a la part de la subvenció 
que no es disposarà durant 2018 per a restablir el fons de morositat dels préstecs 
afectes al fons per al foment de l’accés al finançament de projectes d’economia 
social i solidària. 

 
29.- (2017/532)  APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració, de 28 de juny de 

2017, entre l’Ajuntament de Barcelona i Alencop SCCL per a la realització del 
Projecte “ALENCOP pilot del sistema integral cooperatiu intervenció 
Socioeconòmic (SICISE)”, en termes de reformulació de caràcter substancial del 
Projecte per a garantir el seu correcte desenvolupament amb l’adaptació 
necessària a la realitat actual mantenint-se l’objecte, els aspectes bàsics i seus 
objectius generals i específics, l’impuls d’accions i mesures referents a 
l’increment d’activitat econòmica i acció comercial, canvi organitzatiu i reducció 
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de despeses i amb un canvi en l’aportació de l’Ajuntament, passant d’una 
aportació en el conveni inicial d'1.371.940,62 euros a una aportació prevista final 
d'1.288.193,20 euros, el que implica, d’una part, una reducció de l’aportació 
municipal total i, d’altra part, un increment del percentatge del Projecte 
subvencionat, que passa del 56,53% al 65,77%; APROVAR la modificació de 
l’acord de la Comissió de Govern, de 22 de juny de 2017, en relació a les 
plurianualitats de 2018 i 2019 en els termes següents: 364.157,60 euros en 2018 
corresponent a 471.900,80 euros d’import de la subvenció de l’anualitat 2018 
menys la quantitat de 107.743,20 euros ja pagada en 2017 i 356.683,75 euros 
corresponent a l’anualitat de 2019; FACULTAR el Comissionat d’Economia 
Social i Desenvolupament Local i Consum, Álvaro Porro González, per a la 
signatura de l’addenda del conveni. 

 
30.- (2017/627)  ANUL·LAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 

45.000,00 euros relatiu a la subvenció instrumentada pel conveni amb Fundación 
Fiare i Fiare Banca Ética per al  Projecte de creació  d’un Fons per al Foment de 
l’accés al Finançament del Projectes d’Economia Social i Solidària, aprovada per 
Acord de la Comissió de Govern de 28 de desembre de 2017, corresponent  a que 
no ha estat necessari restablir el Fons durant 2018 per atendre la morositat de 
préstecs afectes al Fons. 

 
31.- (2018/685)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Institut d’Estudis Catalans, amb CIF G-08674327, per al desenvolupament del 
Pla d’activitats 2018 del HUB a Barcelona de l’acadèmia Europaea Barcelona 
Knowledge HUB AE-BKH, dirigit a fomentar l’economia social basada en la 
ciència i el coneixement, reconèixer Barcelona com una “ciutat creativa“ capaç de 
situar l’avantguarda de la ciència i el coneixement en els espais urbans 
d’interacció ciutadana, potenciar els binomis relacionals Universitat/Empresa i 
Ciència/Tecnologia com a factors claus de l’èxit i sistemes de valor afegit, 
contribuir a la connexió entre ciutats europees amb major rellevància en els camps 
de la ciència, la tecnologia, les humanitats i, en conjunt, de l’alta cultura 
internacional i desenvolupar sinèrgies per treballar en polítiques específiques en 
matèria de bretxa de gènere en l’ àmbit empresarial a partir del projecte de l’AE-
BKH “Women’s week” i 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 50.000,00 euros; DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en 
l’informe que consta a l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
50.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària corresponent; REQUERIR 
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos, a comptar 
des de la finalització de l’activitat subvencionada, presenti la justificació de 
l’aplicació dels fons rebuts; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. 
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 
32.- (1251/14)  DESCONSIGNAR l'autorització i disposició de la despesa del contracte 

número 14006254 corresponent a l'arrendament del local planta baixa i principal 
de la finca situada al carrer Avinyó núm. 52, amb la Sra. Mercedes Andreu 
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Alberto (NIF 37.303.506J) com a conseqüència de la finalització del contracte per 
un import total de 32.188,12 euros, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 
indicades en el document comptable. 

 
33.- (DP-2018-27321) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

el Servei Català de la Salut i l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron per a 
l’autorització provisional de l’ocupació d’un espai de la finca municipal situada 
en el passeig de la Vall d’Hebron núm. 138-160, grafiat en el plànol annex, per a 
continuar amb l’ubicació d’un heliport provisional que dona servei a l’Hospital 
Universitari de la Vall d’Hebron, per un termini comprès entre l’1 de gener de 
2019 i el 29 de febrer de 2020; AUTORITZAR l’esmentada ocupació provisional, 
segons els termes derivats del Conveni; i FACULTAR l’Ima. Sra. Mercedes Vidal 
i Lago, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó, per a la seva signatura. 

 
34.- (3–171/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-171/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, provinent d’ingressos recaptats i 
compromisos d’ingrés derivats de la Addenda del contracte programa amb el 
Departament de Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya per al 
2018, aprovada en Comissió de Govern de 25 d’octubre de 2018, i de la liquidació 
del Contracte Programa 2017 segons el Dictamen de la Comissió d’Avaluació i 
Seguiment de 26 de setembre de 2018, per un import de 4.956.182,87 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18110995; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord 
a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
35.- (3–188/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-188/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’acord amb els ingressos 
provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del 
turisme (FFT) derivats de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET) 
dels quart trimestre de 2017 i primer trimestre de 2018, per l’aportació 
corresponent al Consorci Turisme de Barcelona, per un import de 2.086.883,20 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18113095; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord 
a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
36.- (3–190/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-190/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2018, d’import 102.608,93 euros, per atendre 
transferència de crèdit al Districte de Sants per fer front a despeses de la 
Mancomunitat de Veïns d’Estrelles Altes de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 18120391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 

37.- (20180334)  ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i nominativa a 
favor d’Associació Ciutadana Antisida de Catalunya, amb NIF núm. G-58448796, 
per executar el projecte anomenat “Pis d’acollida temporal”, per l’import de 
50.000,00 euros, de conformitat amb l’informe del Departament de Salut, emès el 
12 de setembre de 2018 i 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. 6.1. a) de la 
normativa general de subvencions de l’Ajuntament. DECLARAR la 
compatibilitat de la subvenció amb qualsevol altres subvencions concedides per 
altres administracions, ens públics o privats. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l’obligació de la despesa de 50.000 euros, equivalent al 76,92% 
del cost total de projecte estimat en 65.000 euros, amb càrrec a la partida 0201 
48692 31111  del pressupost de l’exercici 2018, a favor d’Associació Ciutadana 
Antisida de Catalunya, que s’abonarà com a lliurament de fons amb caràcter previ 
a la justificació (pagaments a compte o anticipats) per a dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció, sense que sigui necessària la constitució de garantia. 
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal de que en un termini no superior als tres 
mesos a comptar des del 31 de desembre de 2018, data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts en la forma 
que s’estableix en l’annex a aquest acord. 

 
38.- (20180396)  ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa prevista 

nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, a Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb NIF núm. G-
08496606, per a la realització del projecte anomenat “Intervenció per a la 
dignificació del treball de la Llar i les cures”, per un import de 30.500,00 euros, 
equivalent al 50,00% del cost total del projecte fixat en 61.000,00 euros, d’acord 
amb l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’article 6.1.a) de la normativa general de subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona. DECLARAR la compatibilitat de la subvenció amb 
qualsevol altres subvencions concedides per altres administracions, ens públics o 
privats. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la despesa 
de 30.500,00 euros, equivalent al 50,00% del cost total de projecte estimat en 
61.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 48598-23034 del pressupost de 
l’exercici 2018, a favor de Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya que s’abonarà com a lliurament de fons amb caràcter previ a la 
justificació (pagaments a compte o anticipats) per dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció, sense que sigui necessària la constitució de garantia. 
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal de que en un termini no superior als tres 
mesos a comptar des del 31 de desembre de 2018, data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts en la forma 
que s’estableix en l’annex a aquest acord. 

 
39.- (20180397)  ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa prevista 

nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, a Unió General de 
Treballadors de Catalunya amb NIF núm. G-08496622, per a la realització del 
projecte anomenat “Propostes d’acció sindical amb enfocament de drets socials”, 
per un import de 30.500,00 euros, equivalent al 49,59% del cost total del projecte 
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fixat en 61.500,00 euros, d’acord amb l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l’article 6.1.a) de la normativa general de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. DECLARAR la compatibilitat de la 
subvenció amb qualsevol altres subvencions concedides per altres 
administracions, ens públics o privats. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa de 30.500,00 euros, equivalent al 
49,59% del cost total de projecte estimat en 61.500,00 euros, amb càrrec a la 
partida 0201 48597-23034 del pressupost de l’exercici 2018, a favor de Unió 
General de Treballadors de Catalunya que s’abonarà com a lliurament de fons 
amb caràcter previ a la justificació (pagaments a compte o anticipats) per dur a 
terme les actuacions inherents a la subvenció, sense que sigui necessària la 
constitució de garantia. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal de que en un 
termini no superior als tres mesos a comptar des del 31 de desembre de 2018, data 
de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l’aplicació dels 
fons rebuts en la forma que s’estableix en l’annex a aquest acord. 

 
40.- (2018/208 IMPD) APROVAR el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona 
per a la prestació del servei dels centres de desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP) de Barcelona, districtes de Ciutat Vella i Nou Barris, per a l'any 
2019. FACULTAR per a la seva formalització a la Tinenta d'Alcaldia de Drets 
Socials i Presidenta de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ima. 
Sra. Laia Ortiz Castellví. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA 
 

41.- (18S16144 (1275/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
i Oblatas Santísimo Redentor, amb NIF R5800587G, per al desenvolupament del 
projecte "creant alternatives: atenció integral a dones que exerceixen la prostitució 
en espais tancats i altres contextos de prostitució", 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 156.000,00 euros. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 156.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 
l'exercici posterior a l'actual, a favor d'Oblatas Santísimo Redentor, amb NIF 
R5800587G, per al desenvolupament del projecte "creant alternatives: atenció 
integral a dones que exerceixen la prostitució en espais tancats i altres contextos 
de prostitució". REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts en 
data màxima 31 de març de 2019 del primer exercici (2018) i 31 de març de 2020 
del segon exercici (2019). Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb 
adjudicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica 
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justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l'auditor, tal i com 
consta a la clàusula setena de l'esmentat conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura 
Pérez Castaño, regidora de Feminismes, LGTBI i Relacions Internacionals, per a 
la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. 
DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

 
 

Districte de Ciutat Vella 
 

42.- (18-SJS-14)  APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte de Ciutat Vella) per la Fira d’artesania de l’avinguda del 
Portal de l’Àngel. FACULTAR la Regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. 
Sra. Gala Pin Ferrando, per a la signatura d’aquest conveni. 

 
43.- (18-SJS-51)  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Comunitat de propietaris 

del carrer del Carme 31, la Sub-comunitat de Propietaris del passatge del Mil vuit-
cents i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella) per la gestió de la 
connexió entre el carrer del Carme i la plaça de la Gardunya. FACULTAR la 
Regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, per a la 
signatura del present conveni. 

 
Districte de l'Eixample 
 

44.- (20189302)  ADJUDICAR el contracte núm. 18003965, que té per objecte les obres 
d’adequació per a l’obtenció de la llicència mediambiental de les dependències de 
la Guàrdia Urbana de l’estació del Nord, per un import de 620.933,23 euros (IVA 
inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient a IFL Gestión, SL amb NIF B60480233, 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 les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix 
document amb un import de 620.933,23 euros (IVA inclòs), dels quals 513.167,96 
euros corresponen al preu net i 107.765,27 euros a l’IVA. FIXAR en 25.658,40 
euros l’import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte 
atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució 
de garantia. REQUERIR l’adjudicatari per 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 Departament de Recursos Interns. 
DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Ricard Nieves. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció. 

 
45.- (20189302)  ALLIBERAR la quantitat de 207.309,07 euros (IVA inclòs), en concepte 

de baixa en la licitació, del contracte 18003965 que té per objecte les obres 
d'adequació per a l'obtenció de la llicència mediambiental de les dependències de 
la Guàrdia Urbana de l'estació del Nord, el qual ha estat adjudicat a l'empresa IFL 
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Gestión, S.L., amb NIF B60480233, i retornar-lo a les partides i exercicis que 
s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

46.- (20172005)  PRORROGAR, de mutu acord, la vigència del conveni per a la gestió 
cívica del Centre Cívic Font de la Guatlla (Districte de Sants-Montjuïc), 
formalitzat per aquest Ajuntament  en data 2 de gener de 2017 amb l’Associació 
de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria (NIF G58300963), pel període 
comprès entre el 2 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, d’acord amb el 
previst a la clàusula tercera del referit conveni; AMPLIAR l'autorització i 
disposició de despesa per un import de 267.482 euros amb càrrec a les partides del 
pressupost municipal dels exercicis 2019-2020 que s’indiquen en el corresponent 
document comptable, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la 
partida dels exercicis respectius, per a subvencionar el desenvolupament de la 
referida gestió cívica, a favor de l'AVV Font de la Guatlla-Magòria, amb NIF 
G58300963; REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies 
hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura de de la 
pròrroga del conveni de formalització de la gestió cívica i REQUERIR l’entitat 
gestora per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de 
l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la 
memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. DONAR-
NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
 ES RETIRA la proposta precedent 
 
47.- (20182096)  APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-

Districte de Sants-Montjuïc i la Unió d’Entitats de la Marina, NIF G-58441179 
per a la gestió cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge i Sala Pepita Casanelles, 
equipaments de titularitat municipal, ubicats respectivament al passeig de la Zona 
Franca 104 i passeig de la Zona Franca 185, del Districte de Sants-Montjuïc, 
d’acord amb el projecte de gestió presentat; AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa en concepte de subvenció per un import de 401.416,88  euros durant la 
vigència del conveni amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest 
mateix document, a favor de la Unió d’Entitats de la Marina, NIF G-58441179, 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida número 
48574-92416-0603 dels exercicis corresponents, per al desenvolupament del 
projecte de gestió cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge i Sala Pepita 
Casanelles; ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a la Unió 
d’Entitats de la Marina amb NIF G-58441179, per un import de 401.416,88 euros 
durant la vigència del conveni per al desenvolupament del projecte de gestió 
cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge i Sala Pepita Casanelles, equipaments de 
titularitat municipal, ubicats respectivament al passeig de la Zona Franca 104 i 
passeig de la Zona Franca 185, del Districte de Sants-Montjuïc, d’acord amb els 
art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de subvencions; DECLARAR la 
no-inclusió en procediment de pública concurrència per les raons justificades a 
l’informe que consta a l’expedient; FACULTAR per a la seva signatura la Ima. 
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Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte de Sants-Montjuïc; REQUERIR 
l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les 
dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió 
cívica, i REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini màxim de 3 mesos 
de la data de finalització de l’activitat, presenti justificació amb un compte 
justificatiu que haurà d’incloure la memòria d’actuació i memòria justificativa del 
cost total del projecte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
48.- (20182105)  APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-

Districte de Sants-Montjuïc i l’Associació de Veïns Sant Cristòfol, NIF G-
58188996, per a la gestió cívica del Casal de Barri Sant Cristòfol, equipament de 
titularitat municipal, ubicat al carrer Bronze 5-7, del Districte de Sants-Montjuïc, 
d’acord amb el projecte de gestió presentat; AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa en concepte de subvenció per un import de 24.000 euros durant la 
vigència del conveni amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest 
mateix document, a favor de l’Associació de Veïns Sant Cristòfol, NIF G-
58188996, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida 
número 48715-92416-0603 de l’exercici corresponent, per al desenvolupament 
del projecte de gestió cívica del Casal de Barri Sant Cristòfol; ATORGAR una 
subvenció, mitjançant concessió directa a l’Associació de Veïns Sant Cristòfol 
amb NIF G-58188996, per un import de 24.000 euros durant la vigència del 
conveni per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del Casal de Barri 
Sant Cristòfol, equipament de titularitat municipal, ubicat al carrer Bronze 5-7, 
del Districte de Sants-Montjuïc, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la 
normativa general de subvencions; DECLARAR la no-inclusió en procediment de 
pública concurrència per les raons justificades a l’informe que consta a 
l’expedient; REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies 
hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del conveni de 
formalització de la gestió cívica i REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el 
termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l’activitat, presenti 
justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria 
d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR, per a la 
seva signatura la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte de Sants-
Montjuïc. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

49.- (248/2018)  APROVAR inicialment les bases particulars del Concurs de Punts de 
Llibre Sant Jordi 2019. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases 
particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l'expedient i hi puguin formular, si 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, 
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CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 900 euros, que anirà a 
càrrec a la partida 0605.48101.33411 del pressupost de l'any 2019, per fer front a 
la disposició i lliurament d'aquests premis, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. 

 
50.- (40017/2018) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Associació Cultural Casa Orlandai, amb NIF G64509987, per a la gestió cívica 
del Centre Cívic Casa Orlandai, ubicat al carrer Jaume Piquet 23-25 i inventariat a 
l’Epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal amb número 151.631, pel 
període 2019 a 2021, amb l’atorgament d’una subvenció 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 de la Normativa general 
reguladora de les subvencions municipals, de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovada pel Consell Municipal el 4 de febrer de 2005 i modificada pel Plenari 
del Consell Municipal en sessió de data 17 de desembre de 2010, per un import de 
685.863,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 685.863,00 euros dels quals 
228.621,00 euros corresponen a l’exercici 2019, 228.621,00 euros a l’exercici 
2020 i 228.621,00 euros a l’exercici 2021, condicionats a l’existència de crèdit 
necessari i suficient, amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest 
document. FACULTAR a Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà, regidor del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, per a la signatura de l’esmentat conveni. 

 
Districte de Nou Barris 
 

51.- (/20180074)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Associació Sociocultural El Torrent de la Zona Nord, amb NIF G63848352 i la 
Fundació Bancària "La Caixa", amb NIF G58899998, per al desenvolupament del 
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), que instrumenta  
l'atorgament d'una subvenció excepcional, mitjançant concessió directa, per un 
import de 36.000,00 euros, equivalent al 44,44% del cost total del projecte 
(81.000,00 euros) i una durada fins al 31 de desembre de 2019, 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. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 36.000,00 euros, 
amb càrrec a la partida 48903-15361-0608 del pressupost per l'any 2018, a favor 
de l'Associació Sociocultural El Torrent de la Zona Nord, amb NIF G63848352, 
per subvencionar l'execució del projecte esmentat. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta 
a l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim 
de 3 mesos a partir de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti la 
justificació de la subvenció rebuda en els termes fitxats al conveni. FACULTAR 
per a la signatura de l'esmentat conveni la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del 
Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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52.- (15SJ0079)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats 
a l’equipament municipal Camp de futbol Turó de la Peira, ubicat al carrer 
Travau, 62 de Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou 
Barris i l’entitat Centro Cultural Deportivo Turó de la Peira, amb NIF 
G08543480, sense dotació pressupostària i pel període de l’1 de gener de 2019 
fins al 31 de desembre de 2020, segons estableix la clàusula 3 del conveni, i signat 
el 13 de setembre de 2016. FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de 
l’esmentat conveni la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou 
Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
53.- (15SJ0076)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats 

a l’equipament municipal Camp de futbol de Vallbona, ubicat al carrer Oristà, 8-
10 de Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i 
l’entitat Racing Vallbona Club de futbol, amb NIF G60056041, sense dotació 
pressupostària i pel període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 
2020, segons estableix la clàusula 3 del conveni, i signat el 25 de juliol de 2016. 
FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni la Ima. Sra. 
Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte de Sant Martí 
 

54.- (18003428)  ALLIBERAR la quantitat de 43.440,52 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 18003428 que té per objecte Gestió i 
programa sociocultural del Centre Cívic Parc Sandaru, el qual ha estat adjudicat a 
l'empresa Tasca Serveis d'Animació, SL, amb NIF B59533190, i retornar-lo a les 
partides i exercicis que s'indiquen en el document comptable. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
55.- (1803370)  ALLIBERAR la quantitat de 26.416,96 euros (IVA inclòs), en concepte 

de baixa en la licitació, del contracte 18003370 que té per objecte Gestió i 
programa sociocultural del Centre Cívic Besòs, el qual ha estat adjudicat a 
l'empresa Tasca Serveis d'Animació, SL, amb NIF B59533190, i retornar-lo a les 
partides i exercicis que s'indiquen en el document comptable. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
56.- (20194002)  ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Besòs a l'Associació En 

Xarxa, Pla Comunitari del Besòs-Maresme, amb NIF G65217093, per haver 
obtingut la millor puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les 
bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de 
gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de 
tallers i activitats. DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació En Xarxa, Pla 
Comunitari del Besòs - Maresme, amb NIF G65217093, en concepte de subvenció 
prevista a la Base Quarta de les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió 
cívica per un import de 49.000,00 euros per l'any 2019 amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionats a 
l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en 
el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la 
signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat 
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beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització 
de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure 
memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. 
FACULTAR el regidor del Districte de Sant Martí, Im. Sr. Josep M. Montaner 
Martorell, per a la signatura de l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

57.- (20154189)  PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 
acord per un període comprès des del 15 de gener de 2019 fins al 14 de gener de 
2020, el contracte 15002359-001 de serveis per a la prestació de direcció 
facultativa i coordinació de seguretat i salut de diferents contractes de 
manteniment i explotació de sistemes de regulació de trànsit a la ciutat de 
Barcelona i l’assistència tècnica al departament de regulació, i el foment de 
l’ocupació de persones amb dificultats particular d’inserció, adjudicat a l'empresa 
UTE Manteniment SRT a Barcelona ciutat, amb NIF U66649559, per un import 
total de 333.839,00 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 333.839,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides 
i als pressupostos que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a 
l'actual. 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. 

 
58.- (20180731)  ENCARREGAR a la societat Tractament i Selecció de Residus SA 

(TERSA), amb NIF A08800880, en la seva condició de mitjà propi instrumental i 
servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, la realització d’instal·lacions de 
generació energètica renovable, amb subjecció a les condicions que s’estableixen 
en les prescripcions generals annexes, que s’aproven per un període de 5 anys de 
conformitat amb la seva clàusula vuitena; i PUBLICAR el present acord i les 
prescripcions generals que regeixen l’encàrrec en el perfil del contractant. 

 
59.- (20190003)  INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei de recollida, 

transport al centre de tractament i eliminació per incineració de les despulles dels 
animals domèstics o similars, i silvestres que tinguin el seu hàbitat en l'àrea 
urbana de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, 
amb núm. de contracte 18005225, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
413.996,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 752.720,00 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 376.360,00 
euros i import de l'IVA de 37.636,00 euros; condicionada a l'existència de crèdit 
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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 d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
60.- (705/2018)  APROVAR el Conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona per la coordinació de les 
actuacions en matèria de mobilitat de la ciutat de Barcelona per al període 2018-
2021, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització 
de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR el 
Gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona per a 
la seva signatura. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual per un 
import de 110.139,96 euros a favor de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
amb NIF P5890009C, per fer front a les despeses derivades de l’esmentat 
Conveni. APLICAR l’import de 27.534,99 euros amb càrrec a la partida indicada 
en aquest mateix document de cadascun dels Pressupostos de la Gerència 
d’Ecologia Urbana dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021. La consignació queda 
subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, 
d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes 
Locals. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Ciutat Vella 
 

61.- (1BD 2017/208) APROVAR definitivament el Projecte de reforma del local en planta 
baixa de l’edifici situat al carrer Reina Amàlia, 38 per ubicar-hi la seu de l’Ateneu 
Enciclopèdic, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 601.853,97 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-HO als interessats en aquest procediment; i PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 
 

62.- (18 SD 0082 PU) APROVAR inicialment, el Projecte executiu d’urbanització dels entorns 
del Mercat de la Vall d’Hebron de l’àmbit de la Modificació de Pla General 
Metropolità  per a la remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron, aprovat 
definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona el 27 de juliol de 
2016 (publicat als efectes de la seva executivitat al DOGC del 19/09/2016), 
d’iniciativa municipal, promogut per l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona; d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) 
de 19 d’octubre de 2018 i amb l’informe d’Auditoria de data setembre de 2018 
que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per 
reproduïts, amb pressupost de 2.477.750,46 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 
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Municipal i de règim local de Catalunya. SOTMETRE’L a informació pública 
durant el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels 
diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. COMUNICAR-HO a les dependències 
interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
63.- (18 SD 0180 PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona del Projecte d’Urbanització de l’àmbit de la Modificació 
puntual del Pla de Millora Urbana de la Clota Reordenació, formulat per la Junta 
de Compensació La Clota Reordenació i redactat per Berrysar, SL aprovat 
definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 23 de març de 2018 (publicat 
als efectes de la seva executivitat al BOP de 23 d’abril de 2018) d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 19 de desembre de 2017 
que té per objecte la urbanització de l‘àmbit situat entre el carrer de Marcel·lí i el 
carrer de Jorge Manrique paral·lel a l’avinguda de l’Estatut amb un pressupost per 
contracte de 2.530.422,19 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-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en un dels diaris de major difusió de la província. NOTIFICAR-LO als 
interessats als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
64.- (7BD 2018/027) APROVAR definitivament el Projecte d’arranjament i millora dels 

carrers de la Clota (carrer Capcir, carrer Amor, carrer Alarcón, carrer Bragança i 
part alta del passatge Feliu), al barri de la Clota, al Districte d’Horta-Guinardó de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 2.183.317,22 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 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 
d’Horta-Guinardó 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 i 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. 

 
Districte de Sant Andreu 
 

65.- (18SD0199 PU (Ref 11 PO012/11 PO024) Primer.- APROVAR inicialment, la modificació del 
Projecte d’Urbanització del Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 
1 i PAU 2, aprovat per acord de la Comissió de Govern de data 19 de juliol de 
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2012 (publicat al BOP de 18/09/2012) en relació amb la Separata corresponent als 
àmbits A i D (parcial) que té per objecte el Projecte constructiu d’urbanització 
dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers 
de Costa Rica i Ferran Turné (PAU 1 parcial), el qual Projecte d’urbanització 
desenvolupa l’esmentat PMU del sector entorn Sagrera, aprovat pel Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 30 de novembre de 2007 (publicat als efectes de la 
seva executivitat al BOP de 26/12/2007), tot això d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (ITP amb qualificació B) de 26 de novembre de 2018 que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
pressupost de 6.212.046,95 euros (21% IVA inclòs) amb la finalitat d’adequar el 
projecte a la normativa tècnica vigent i als nous plecs de condicions tècniques dels 
diferents REP’s responsables d’Espai Públic, 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. Segon.- 
SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Tercer.- 
COMUNICAR-HO  a les dependències interessades en aquest procediment. 
Quart.- DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Martí 
 

66.- (17gu06)  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 Polígon d'actuació urbanística número  3 del Pla de Millora Urbana de l’illa 
delimitada pels carrers d’Àlaba, del Doctor Trueta, d’Àvila i de l’avinguda 
d’Icària – Districte d’activitats 22@bcn, formulat per la Junta de Compensació 
constituïda a l’efecte, amb les prescripcions contingudes a l’informe de 21 de 
novembre de 2018 del Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis 
de Gestió Urbanística que consta en 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. 

67.- (10BC 2017/195) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització i infraestructura del 
carrer Pere IV. Tram: carrer Bilbao-avinguda Diagonal, al Districte de Sant Martí 
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 d’1.398.872,01 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) i 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. 
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68.- (10BC 2018/153) APROVAR inicialment el Projecte de millora funcional (ultrapassament) 

del dic de recer al Port Olímpic de Barcelona al Districte de Sant Martí, 
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 10.632.224,93 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 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; COMUNICAR el present acord a la Sub-direcció General 
de Ports i Aeroports de la Generalitat de Catalunya; i SOL·LICITAR a aquesta 
mateixa Sub-direcció General el preceptiu informe i autorització, que s’haurà 
d’obtenir amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del Projecte. 

 
b) Mocions 

 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 
INTERNACIONALS 
 

M1.- (2017/532)  ANUL·LAR l'autorització i disposició de la despesa de l'any 2018 a 
favor d'ALENCOP SCCL per un import de 120.307,81 euros corresponent a 
l'import de la subvenció de 2018 ja pagada en 2017. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
Districte de Gràcia 
 

M2.- (18PL16642) SUSPENDRE, als barris de la Vila de Gràcia, i part dels barris de la 
Salut, Vallcarca i Camp del Grassot i Gràcia Nova, en els perímetres establerts en 
el plànol que consta en l’expedient, de conformitat amb l’article 73.1 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i 
d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com l’atorgament 
de llicències d’obra nova i gran rehabilitació, i els comunicats d’enderroc de 
construccions; EXCLOURE de la suspensió les llicències que hagin estat 
presentades amb anterioritat a l’executivitat del present acord; DETERMINAR, 
que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol que figura a 
l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’article 73 del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de 
procedir als estudis previs a la tramitació d’un Pla Especial Urbanístic per a la 
preservació urbanística i protecció del patrimoni a l’àmbit de referència; 
DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que 
el termini de la suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de 
l’endemà de la publicació al BOPB d’aquest l’acord; i PUBLICAR el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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 S'APROVEN, per unanimitat, les mocions anteriors després de declarar-
se'n, també per unanimitat, la urgència. 
 
 
 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 
a les onze hores i trenta minuts. 
 


