
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

Ref:CG 44/18 

ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió ordinaria de 24 de desembre de 2018. 

Aprovació de l'acta de la sessió de 13 de desembre de 2018. 

Par! decisória 

Propostes d'acord 

ALCALDIA 

1.- (20184372) ADJUDICAR el contracte núm. 18003713, que té per objecte els serveis de neteja, 
descontaminació, desinfecció, inspecció i manteniment deis equips de respiració autónoma, els equips 
de protecció química i cases del personal de Servei de Prevenció, Extinció d'lncendis i Salvament de 
I'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un import maxim de 
609.278,68 euros (IV A incl6s) i en funció deis preus unitaris oferts, de conformitat ambla proposta de 
valoració i classificatió efectuada i amb els informes i resta d'actuacions que figuren a l'expedient, a 
MSA Spain SLU, amb NIF B08201832, i d'acord amb la seva proposició que ha esta! considerada la 
més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari la despesa de l'esmentada quantitat, de la qual 
503.536,1 O euros corresponen al preu net i 105.7 42,58 euros a I'IV A, amb carrec a les partides i als 
pressupostos corresponents i salmes a la condició suspensiva d'existéncia de credit adequat i suficient 
en els pressuposVos corresponents. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Antonio 
Cabeza, cap de I'URT de I'SPEIS. FORMAliTZAR el contracte en.el termini maxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per par! de l'adjudicatari del requeriment per a la formalitzaci6, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies habils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de c0ntractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR compte d'aquesta resaludó a la Comissió de 
Presidencia, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

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

2.- (801/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin (mal. 22791) entre 
la seva activitat municipal com a funcionar! de carrera amb la categoria professional d'Agent de la 
Guardia Urbana, amb destinació a la Sala Conjunta de Comandament de la Gerencia de Seguretat i 
Prevenció, on ocupa ellloc de treball d'Agent GU C1 (92.20.GU.10), i l'activitat pública coma professor 
associat a la Universitat de Barcelona a temps parcial, per al curs academic 2018-2019 des del 15 de 
novembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, període inclos en el quadrant horari 2018 que s'ha 
presenta! i sobre el qual s'ha informal que aquesta segona activitat no interfereix el servei que presta a 
l'esmenada Sala Central de Comandament. La dedicació a la docencia universitaria sera a temps 
parcial i haura de desenvolupar-se sense interferir al servei policial. 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. 
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3.- (43/2018 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Salvador Gilabert Ferrer (mat. 
5100052) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoría professional d' 
auxiliar administratiu, amb destinació al Servei Cadastral del Departament de Gestió de Cadastre i Béns 
lmmobles de l'lnstitut Municipal d'Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Suport 4 (90.40.GE.20), i 
l'activitat privada per compte propi d'arquitecte técnic pera la realització de projectes de fa9anes i pisos. 
La dedicació professional privada no podr<l 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 53/1.984, 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. 

4.- (535/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Toscano González (mat. 22723) 
entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoría professional de Técnic 
Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sants
Montjuic, on ocupa el lloc de treball de Cap Departament 1 (40.10.GE.10), i l'activitat privada per 
compte propi d'arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidéncies entre l'activitat pública i privada, 
s'exclou de l'exercici de l'activitat privada d'arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme 
municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podra superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i haura de desenvolupar-s~ 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 circumstimcies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5.- (723/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Mónica López Escardívol (mat. 76884) 
entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoría professional de Técnic 
Superior en Dret, amb destinació al Departament Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa 
el lloc de treball de Técnica 3 (80.30.SJ.10), i l'activitat privada per compte d'altri d'assessorament 
jurídic a !'empresa Fons de Defensa Ambiental. 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 qmdicionada a l'estricte compliment 
deis deures públics, a les prohibicions i demés 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 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. 

6.- (412/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emma Planas Ferrer (mat. 
3005495) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoría professional de 
Educadora d'Escola Bressol, amb destinació a I'Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau lnstitut 
Municipal d'Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa ellloc de ireball de Técnica 5 -80.50.SE.10 -, i 
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l'activitat per compte propi, com a Arquitecte T écnic. 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 demés 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 circumstimcies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7.- (967/2018) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de l'objectiu 
de l'estabilitat pressupostaria, en el termes d'alló previst a l'article 19 de la Llei de Pressupostos 
Generals de I'Estat per l'any 2018. APROVAR !'Oferta Pública d'ocupació de 979 places pera l'exercici 
2018 en régim funcionarial en els següents termes: 32 places de Gestió d'Administració General (grup 
A, subgrup A2) de l'escala d'administració general, sots escala gestió; 39 places d'Administratiu/va 
(grup C, subgrup C1) de !'escala d'administració general, sots escala administrativa; 227 places 
d'Auxiliar Administratiu/va (grup C, subgrup C2) de l'escala d'administració general, sots escala 
d'administració general; 9 places de Subaltern/a (grup E) de !'escala d'administració general, sots 
escala subalterna; 20 places de TS Arquitectura (grup A, subgrup A 1) de !'escala d'administració 
especial, sots escala técnica; 5 places de TS Enginyeria (grup A, subgrup A 1) de !'escala 
d'administració especial, sots escala técnica; 2 places de TS Arxivistica (grup A, subgrup A 1) de 
l'escala d'administració especial, sots escala técnica; 16 places de TS Professor/a d'Educació 
Secundaria (grup A, subgrup A 1) de !'escala d'administració especial, sots escala técnica; 5 places de 
TS Psicología (grup A, subgrup A 1) de !'escala d'administració especial, sots escala técnica; 2 places 
de TS Pedagogía (grup A, subgrup A 1) de !'escala d'administració especial, sots escala técnica; 1 O 
places de TS lnformació (grup A, subgrup A 1) de l'escala d'administració especial, sots escala técnica; 
5 places de TS Economía (grupA, subgrup A 1) de !'escala d'administració especial, sots escala técnica; 
10 places de TS Art i Historia (grupA, subgrup A1) de !'escala d'administració general, sots escala 
técnica; 20 places de TS Dret (grup A, subgrup A 1) de !'escala d'administració general, sots escala 
técnica; 18 places de TS Gestió (grup A, subgrup A 1) de !'escala d'administració especial, sots escala 
técnica; 3 places de TS Organització (grup A, subgrup A 1) de l'escala d'administració especial; sots 
escala técnica; 22 places de TS lnformatica (grupA, subgrup A1) de !'escala d'administració especial, 
sots escala técnica; 20 places de TM Arquitectura (grup A, subgrup A2) de !'escala d'administració 
especial, sots escala técnica; 1 plaga de TM Enginyeria (grup A, subgrup A2) de l'escala 
d'administració especial, sots escala técnica; 6 places de TM del SPEIS (grup A, subgrup A2), de 
l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe de serveis d'extinció d'incendis; 6 
places de TM d'lnfermeria del SPEIS (grup A, subgrup A2), de !'escala d'administració especial, sots 
escala serveis especials, classe de serveis d'extinció d'incendis; 29 places de TM Treball Social (grup 
A, subgrup A2) de !'escala d'administració especial, sots escala técnica; 12 places de TM d'Educació 
Social (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots escala técnica; 1 plaga de TM en 
lnformatica (grup A, subgrup A2), de l'escala d'administració especial, sots escala técnica; 6 places 
d'Educador/a Escola Bressol (grup A, subgrup A2) de !'escala d'administració especial, sots escala 
técnica; 37 places de Professor/a de Música (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial,· 
sots escala técnica; 1 plaga de TM Professors/es Técnics/ques FP (grup A, subgrup A2) de !'escala 
d'administració especial, sots escala técnica; 15 places de Mestres (grup A, subgrup A2) de !'escala 
d'administració especial, sots escala técnica; 2 places d'lntendent/a Major de la Guardia Urbana (grup 
A, subgrup A 1) de la !'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classepolicia local; 
6 places d'lntendent/a de la Guardia Urbana (grup A, subgrup A 1) de la !'escala d'administració 
especial, sots escala serveis especials, classe policía local; 12 places d'lnspector/a de la Guardia 
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Urbana (grupA, subgrup A1) de la l'escafa d'administració especial, sots escala serveis especials, 
classe policia local; 300 places d'agent de la Guardia Urbana (grup C, subgrup C2) de la !'escala 
d'administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local; 80 places de bomber (grup 
C, subgrup C2) de !'escala d'administració especial, sots. escala serveis especials, classe de serveis 
d'extinció d'incendis. APROVAR !'Oferta Pública d'ocupació de 13 places per a l'exercici 2018 en régim 
laboral en els següents termes: 1 plac;:a de Professor Superior d'Orquestra i Banda (grup A, subgrup 
A 1 ), del grup 2 de tasques de caracter técnics, subgrup A 1; 1 plac;:a de T écnic Auxiliar d'Educació 
Infantil (grup C, subgrup C1), del grup 1 de tasques de suporta I'Administració Municipal, subgrup C1; 3 
places de Técnic Auxiliar en Educador/a Educació Especial (grup C, subgrup C1), del grup 1 de tasques 
de suport a I'Administració Municipal, subgrup C1; 4 places d'Auxiliar de Suport Logistic (grup C, 
subgrup C2), del grup 1 de tasques de suport a I'Administració Municipal, subgrup C2; 4 places de 
Conductor/a (grup C, subgrup C2) del grup 1 de tasques de suporta I'Administració Municipal, subgrup 
C2. ESMENAR a !'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administració Públiques, !'error material de l'expedient d'aprovació de !'oferta 
pública d'ocupació per a l'exercici 2017, en el sen ti! que on deia" 1 plac;:a de Audioprotesista (grup A, 
subgrup A2), del grup 2 de tasques de caracter técnics, subgrup A2", havia de dir "1 plac;:a de 
Audioprotesista (grup C, subgrup C1), del grup 1 de tasques de suport a I'Administració Municipal, 
subgrup C1. MODIFICAR el vincle de les següents places aprovades en ofertes publiques d'anys 
anteriors en aplicació a l'acord adopta! pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinaria de 28 de 
setembre de 2018: 29 places de TS en lnformatica (grupA, subgrup A1), del grup 2 de tasques de 
caracter técnics, subgrup A 1 amb vincle laboral es modifiquen com 29 places de TS en lnformatica 
(grupA, subgrup A 1 ), de !'escala d'administració especial, sots escala técnica amb vincle funcionarial; 1 
plac;:a de TM en lnformatica (grupA, subgrup A2), del grup 2 de tasques de caracter técnics, subgrup 
A2 amb vincle laboral es modifiquen com 1 plac;:a de TM en lnformatica (grup A, subgrup A2), de 
!'escala d'administració especial, sots escala técnica amb vincle funcionarial. PUBLICAR en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i COMUNICAR-HO a la Direcció General d'Administració Local de 
la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques. DONAR-N E compte a la 
Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8.- (294/2018) APROVAR, amb efectes 1 de febrer de 2019, la modificació de !'organigrama de la Gerencia 
de Drets de Ciutadania, Participació i Transparencia en l'ambit de violencia de genere, per tal que 
aquest servei s'integri dins !'estructura organitzativa de l'lnstitut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona tal i com es detalla a l'annex, amb data d'efectes 1 de gener de 2019. PUBLICAR la present 
resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

9.-. (894/2018) INICIAR el procediment de reorganització del servei Centre perla lgualtat i Recursos pera 
Dones (CIRD), per tal de passar a prestar-lo amb gestió directa i mitjans propis en els termes previstos 
als informes que consten a l'expedient; FACULTAR a la Gerencia de Recursos Humans i Oganització 
per tal que dugui a terme tots els acles en via administrativa i/o judicial per executar el present acord en 
els termes que es contenen a I'Annex 1 de l'expedient. 

10.- (2018/000936) APROVAR l'expedient núm. 2018/000936 de modificacions de crédit, corresponent a la 
relació MC-00000208, consisten! en transferéncies de crédit del Pressupost General de I'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2018, d'import 31.672.798,83 euros dins del Capitel 1, de'rivades de 
regularització de despeses de mobilitat de personal, canvis d'organigrama i altres variacions, que 
recullen les modificacions d'altes i baixes des del dia 23 de juny de 2018 fins al dia 17 de desembre de 
2018 als crédits inicials assignats, sense que aix6 representi una esmena a la quantitat total 
pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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11.- (14005244 0062/15) PRORROGAR l'acord marc, amb número de contracte 14005244, que té per 
objecte la contractació de !'empresa que ha de prestar els serveis d'identitat digital móbil (MobileiD) a 
I'Ajuntament de Barcelona i a la resta de les entitats i organismes que participen a I'Acord Marc, i la 
fixació de les condicions d'adjudicació i execució deis posteriors contractes derivats del mateix; en virtut 
del que estableix l'art. 303 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 clausula 6 del plec de clausules 
administratives particulars de l'esmentat Acord Marc; per un període que va des del dia 1 de gener de 
2019 fins al 13 de marg de 2019, en atenció a les raons indicades a !'informe de 5 de novembre de 
2018, del Director de Serveis Generals de la Gerencia de Recursos, i segons compareixenga signada 
juntament amb !'empresa adjudicataria, Firma Profesional, SA, amb NIF A62634068. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

12.- (15000387 0120/15) PRORROGAR de conformitat amb la clausula 6 del plec de clausules 
administratives particulars, l'acord marc amb número de contracte 15000387 que té per objecte el 
servei per a la realització d'enquestes opinió pública i altres serveis analegs, i la designació de les 
empreses (prove'ldors) amb les quals es podran contractar aquests serveis a mesura que apareguin les 
necessitats, adjudica! per acord de la Comissió de Govern, de 10 de desembre de 2015, a favor de les 
empreses: Lot 1: Enquestes Telefoniques: Análisis e Investigación, SL; Instituto Apolda, SL; 
Opinometre, SL; Instituto Dym, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados 
y Ventas, SA; Associació Catalana d'Esclerosi Múltiple, J.M. Charco!; GESOP, Gabinet d'Estudis 
Socials i Opinió Pública, SL; ODEC, Centre de Calcul i Aplicacions lnformatiques, SA; lnstitutd'Estudis i 
Professions, S.L.; Lot 2: Enquestes Presencials al domicili/ un lloc determina!: Análisis e Investigación, 
SL; Instituto Apolda, SL; Opinometre, SL; lnstitut d'Estudis i Professions, SL; Instituto· DYM, 
Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados y Ventas, SA; GAPS Política i 
Societat, SL; GESOP, Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública, SL; Psyma lberica Marketing 
Research, SL; Lot 3: Enquestes On-line (mitjangant interne!): Instituto Apolda, SL; Netquest Iberia, SLU 
(absorbida per Soluciones Netquest de Investigación, SLU); ODEC, Centre de Calcul i Aplicacions 
lnformatiques, SA; Análisis e Investigación, SL; Instituto DYM, Investigaciones y Asesoramiento 
Económico en Distribución, Mercados y Ventas, SA; DEP lnstitut, SL; GAPS Política i Societat, SL; 
Opinometre, SL; Lot 4: Enquestes qualitatives: reunions de grup: Opinometre, SL; DEP lnstitut, SL; 
Análisis e Investigación, SL; Gabinet Ceres, SL; Bloc Quatre, SL; Psyma lberica Marketing Research, 
SL; Instituto DYM, Investigaciones y Asesoramiento Economico en Distribución, Mercados y Ventas, 
SA; Kuo Experience Research, SL; per un termini a comptar des del 2 de gener de 2019 fins a la data 
d'inici efectiva de l'execució del nou acord marc actualment en licitació, termini que, en cap cas, podra 
superar la vigencia maxima establerta per I'Acord Marc. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

13.- (16005229-002 (0052/17) 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 al 31 de desembre de 2019, el 
contracte 16005229-002, adjudica! coma deriva! de I'Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de 
I'Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte 16002540), que té per objecte els 
Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no 
corporativa de veu) i serveis de dades (Lot 1), per un import total de 2.473.261,41 euros (IV A inclos), a 
favor de !'empresa adjudicataria, Vodafone España SAU, amb NIF A80907397, d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte corresponent a I'Ajuntament, per un import d'1.875.61 0,87 euros, IVA inclos, amb 
carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a !'existencia 
de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. Per la resta de pressupost, s'incorporen a 
l'expedient els documents comptables aprovats pels organs competents de la resta d'organismes 

Ref:CG 44/18 
V. 24- 12-2018 
10: 2! 

5 



adherits a I'Acord Marc. DONAR compte del present acord a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

14.- (16006382-001 (0052/17) PRORROGAR, a l'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 a131 de desembre de 2019, el contracte 
16006382-001, adjudica! com a deriva! de I'Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de 
I'Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte 16002540), que té per objecte els 
Serveis de comunicacions de veu i dades mobils (Lot 2), per un import total de 992.250,00 euros (IV A 
inclós), a favor de !'empresa adjudicataria, Vodafone España SAU, amb NIF A80907397, d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte corresponent a I'Ajuntament per un import de 721.093,79 euros, IVA incl6s, amb 
carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a !'existencia 
de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. Per la resta de pressupost, s'incorporen a 
l'expedient els documents comptables aprovats pels 6rgans competents de la resta d'organismes 
adherits a I'Acord Marc. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Preverició. 

15.- (16006383-001 (0052/17) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de r¡1utu 
acord per un període compres des de 1'1 de gener de 2019 fins al31 de desembre de 2019, el contracte 
16006383-001, adjudica! com a deriva! de I'Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de 
I'Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte 16002540), que té per objecte els 
Serveis de numeració especials (Lot 3), per un import total de 441.000,00 euros (IV A incl6s), a favor de 
!'empresa adjudicataria, Vodafone España SAU, amb NIF A80907397, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte, corresponent a, I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 440.695,83 euros, IVA incl6s, 
amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a 
!'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. Per la resta de pressupost, 
s'incorporen a l'expedient els documents comptables aprovats pels 6rgans competents de la resta 
d'organismes adherits a I'Acord Marc. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

16.- (16006385-001 (0052/17) PRORROGAR, a l'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 al31 de desembre de 2019, el contracte 
16006385-001, adjudica! com a deriva! de I'Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de 
I'Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte 16002540), que té per objecte I'Accés 
interne! centralitzat (Lot 4), per un import total de 170.887,50 euros (IV A inclos), a favor de !'empresa 
adjudicataria, Telefonica de España, SAU, amb NIF A82018474, 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 170.887,50 euros, IVA incl6s, amb carrec a la partida i al pressupost que 
s'indiquen en aquest document, condicional a !'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost 
de l'exercici. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia; Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

17.- (16006386-001 (0052/17) PRORROGAR, a l'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 a131 de desembre de 2019, el contracte 
16006386-001, adjudica! com a deriva! de I'Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de 
I'Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte. 16002540), que té per objecte I'Accés a 
interne! distriburt (Lot 5), per un import total de 286.650,00 euros (IV A incl6s), a favorde !'empresa 
adjudicataria, Telefonica de España, SAU, amb NIF A82018474, d'acord amb els informes i 
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documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte corresponent a I'Ajuntament de Barcelona per un import de 156.435,51 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. Per la resta de pressupost, s'incorporen a 
l'expedient ers documents comptables aprovats pels órgans competents de la resta d'orgariismes 
adherits a I'Acord Marc. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

18.- (17005134-002 (0013/18) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 
17005134-002 que té per objecte el manteniment integral de l'edifici del carrer Calabria, adjudica! a la 
UTE Calabria Gestió Integral, amb NIF U67150912, per un import maxim de 55.020,43 euros (IVA 
inclós), d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 55.020,43 euros, IVA inclós, amb 
carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a !'existencia 
de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 2.273,57 euros l'import del 
reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependencies de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de Recursos pera la seva 
formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

19.- (14004515-002 (0014/15) MODIFICAR, a !'empara ~els articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, en vigor 
segons el que preveu la disposició transitoria de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic, el 
contracte 14004515-002 que té per objecte la contractació deis serveis d'atenció telefónica i diferida de 
la Direcció d'Atenció al Ciutada i el foment de l'ocupació de persones · amb dificultats particulars 
d'inserció al mercal laboral, adjudica! a !'empresa Qualytel Teleservices SA, amb NIF A82112665, per 
un import maxim d'1.441.537,33 euros (IVA inclós), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 
import d'1.441.537,33 euros, IVA inclós, amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 
aquest document, condicional a !'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici 
posterior a l'actual. FIXAR en 59.567,66 euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependencies de la Direcció de Serveis de 
Gestió Económica de. la Gerencia de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
habils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

20.- (18003434L01 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L01, que té per objecte ellloguer de 
material d'infraestructures necessari per al desenvolupament deis acles culturals · i populars deis 
Districtes duran! el periode de 2019-2020. Lot 1- Districte Ciutat Vella, per un import maxim de 
726.000,00 euros (IV A inclós), i en funció deis preus unitaris ofertats, de conformitat ambla proposta de 
valoració i Glassificació continguda en l'expedient a Serveis del Espectacle Focus, SA amb NIF 
A58116369, i d'acord ambla seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmes a la 
condició suspensiva d'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressuposVos corresponenVs. 
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos 
que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 726.000,00 euros (IV A inclós), deis quals 
600.000,00 euros corresponen al preu net i 126.000,00 euros a I'IVA. FIXAR en 30.000,00 euros l'import 
de la garantía definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 
d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini 
maxim 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 habils des de la tramesa 
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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. Joana Luna. DONAR-N E compte d'aquesta resolució a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

21.- (18003434L02 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L02, que té per objecte ellloguer de 
material d'infraestructures necessari per al desenvolupament deis. acles cultÍJrals i populars deis 
Districtes duran! el període 2019-2020. Lot 2-Districte de I'Eixample, per un import maxim de 
480.000,00 euros (IV A inclós), i en funció deis preus unitaris ofertats, de conformitat ambla proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient a La U auna, SCCL amb NIF F58184201, i d'acord 
amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmes a la condició suspensiva 
d'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 
aquest mateix.document amb un import de 480.000,00 euros (IV A inclós), deis quals 396.694,22 euros 
corresponen al preu net i 83.305,78 euros a I'IVA. FIXAR en 19.834,71 euros l'import de la garantía 
definitiva i RETEN IR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta 
modalitat de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim 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 habils 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. 
DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. · 

22.- (18003434L03 (0888/18) DECLARAR desert el procediment obert ordinari per a l'adjudicació del 
contracte núm. 18003434L03 que té per objecte ellloguer de material d'infraestructures necessari peral 
desenvolupament deis acles culturals i populars deis Districtes duran! el període 2019-2020, Lot 3 
Districte I'Eixample-Oficina Promoció Económica per no haver-se presenta! cap oferta; ANUL·LAR 
l'autorització de despesa per un import de 60.000,00 euros, amb carrec a les partides i als pressupostos 
que s'indiquen en aquest mateix document. 

23.- (18003434L04 (0888/18) DECLARAR desert el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del 
contracte núm. 18003434L04 que té per objecte ellloguer de material d'infraestructures necessari peral 
desenvolupament deis acles culturals i populars deis Districtes duran! el període 2019-2020: Lot 4-
Districte Sants-Montju'ic, perno haver-se presenta! cap oferta; ANUL·LAR l'autorització de despesa per 
un import de 380.000,00 euros, amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
mateix document. 

24.- (18003434L05 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L05, que té per objecte ellloguer de 
material d'infraestructures necessari per al desenvolupament deis acles culturals i populars deis 
Districtes duran! el període 2019-2020. Lot 5-Districte de les Corts, per un import maxim de 220.329,98 
euros (IV A inclós), i en funció deis preus unitaris ofertats, de conformitat ambla proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Serveis per I'Espectacle Rulo!, SLU amb NIF 867068874, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmes a la condició 
suspensiva d'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DI S POSAR a 
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen 
en aquest mateix document amb un import de 220.329,98 euros (IVA inclós), deis quals 182.090,90 
euros corresponen al preu net i 38.239,08 euros a I'IVA. FIXAR en 9.104,55 euros l'import de la garantía 
definitiva i RETEN IR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta 
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modalitat de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim de 5 dies naturals 
a comptar del següent al de la recepció per par! de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies habils 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. 
DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidéncia, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

25.- (18003434L06 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L06, que té per objecte ellloguer de 
material d'infraestructures necessari per al desenvolupament deis acles culturals i populars deis 
Districtes duran! el període 2019-2020. Lot 6-Districte de Sarria-San! Gervasi, per un import maxim de 
242.000,00 euros (IV A inclós), i en funció deis preus unitaris ofertats, de conformitat ambla proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient a Serveis per I'Espectacle Rulo!, SLU amb NIF 
86706887 4, i d'acord amb la se va proposició, en ser considerada !'oferta més avantatjosa, sotmes a la 
condició suspensiva d'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos 
que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 242.000,00 euros (IV A inclós), deis quals 
200.000,00 euros corresponen al preu net i 42.000,00 euros a I'IV A. FIXAR en 10.000,00 euros l'import 
de la garantía definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 
d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini 
maxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per par! de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies habils 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 
responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

26.- (18003434L07 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L07, que té per objecte ellloguer de 
material d'infraestructures necessari per al desenvolupament d.els acles culturals i populars deis 
Districtes duran! el període 2019-2020. Lot 7 -Districte Gracia, per un import maxim de 435.600,00 euros 
(IVA inclós), i en funció deis preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Serveis per I'Espectacle Rulo!, SLU amb NIF 867068874, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada !'oferta més avantatjosa, sotmes a la condició 
suspensiva d'existéncia de credit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DI S POSAR a 
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen 

·en aquest mateix document amb un import de 435.600,00 euros (IV A inclós), deis quals 360.000,00 
euros corresponen al preu net i 75.600,00 euros a I'IV A. FIXAR en 18.000,00 euros l'import de la 
garantía definitiva i RETEN IR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a 
aquesta modalitat de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim 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 habils 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 responsable del 
contracte la Sra. Joana Luna. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidencia, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

27.- (18003434L08 (0888/18) ADJU.DICAR el contracte núm. 18003434L08, que té per objecte ellloguer de 
material d'infraestructures necessari pel desenvolupament deis acles culturals i populars deis Districtes 
duran! el període 2019-2020. Lot 8-Districte d'Horta-Guinardó, per un import maxim de 494.000,00 
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euros (IV A inclós), i en !unció deis preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Serveis per I'Espectacle Rulo!, SLU amb NIF 867068874, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada !'oferta més avantatjosa, sotmes a la condició 
suspensiva d'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupostlos corresponentls. DI S POSAR a 
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen 
en aquest mateix document amb un import de 494.000,00 euros (IV A inclós), deis quals 408.264,46 
euros corresponen al preu net i 85.735,54 euros a I'IVA. FIXAR en 20.413,22 euros l'import de la 
garantía definitiva i RETEN IR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a 
aquesta modalitat de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim de 5 dies 
nall(rals a comptar del següent al de la recepció per par! de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies habils 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 responsable del 
contracte la Sra. Joana Luna. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidencia, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

28.- (18003434L09 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L09, que té per objecte ellloguer de 
material d'infraestructures necessari pel desenvolupament deis acles culturals i populars deis Districtes 
duran! el període 2019-2020. Lot 9-Districte de Nou Barris, per un import maxim de 700.000,00 euros 
(IVA inclós), i en !unció deis preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Serveis del Espectacle Focus, SA amb NIF A58116369, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada !'oferta més avantatjosa, sotmés a la condició 
suspensiva d'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupostlos corresponentls. DISPOSAR a 
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen 
en aquest mateix document amb un import de 700.000,00 euros (IVA inclós), deis quals 578.512,40 
euros corresponen al preu net i 121.487,60 euros a I'IVA. FIXAR en 28.925,62 euros l'import de la 
garantía definitiva i RETEN IR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a 
aquesta modalitat de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim 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 habils 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 responsable del 
contracte la Sra. Joana Luna. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidencia, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

29.- (18003434L 10 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L10, que té per objecte ellloguer de 
material d'infraestructures necessari pel desenvolupament deis actes culturals i populars deis Districtes 
duran! el període 2019-2020. Lot 1 0-Districte de Sant Andreu, per un import maxim de 340.000,00 
euros (IV A inclós), i en !unció deis preus unitaris ofertats, de conformitat ambla proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a La Llauna, SCCL amb NIF F58184201, i d'acord ambla seva 
proposició, en ser considerada !'oferta més avantatjosa, sotmes a la condició suspensiva d'existencia de 
credit adequat i suficient en el/s pressupostlos corresponentls. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 
l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 
document amb un import de 340.000,00 euros (IV A inclós), deis quals 280.991,74 euros corresponen al 
preu ~et i 59.008,26 euros a I'IVA. FIXAR en 14.049,59 euros l'import de la garantía definitiva i 
RETEN IR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat 
de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per par! de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies habils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
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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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. 
DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

30.- (18003434L 11 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L 11, que té per objecte ellloguer de 
material d'infraestructures necessari pel desenvolupament deis acles culturals i populars deis Districtes 
duran! el període 2019-2020. Lot 11- Districte de San! Martí, per un import maxim de 533.234,00 euros 
(IVA inclos), i en !unció deis preus unitaris ofertats, de conformitat ainb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a La Llauna, SCCL amb NIF F58184201, i d'acord ambla seva 
proposició, en ser considerada !'oferta més avantatjosa, sotmés a la condició suspensiva d'existéncia de 
crédit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 
l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix · 
document amb un import de 533.234,00 euros (IV A inclos), deis quals 440.689,26 euros corresponen al 
preu net i 92.544,7 4 euros a I'IVA. FIXAR en 22.034,46 euros l'import de la garantía definitiva i 
RETEN IR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat 
de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim 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 habils 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. 
DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

31 . - (0994/17) APROVAR la liquidació deis tres lots del contracte 17003998 que té per objecte la 
contractació del subministrament d'energia eléctrica de I'Ajuntament de Barcelona i altres organismes 
associats de manera centralitzada, segons el que preveu !'informe elabora! perla Direcció de Logística i 
Manteniment de 1 O de desembre de 2018 i, en conseqüéncia: AMPLIAR l'autorització i disposició de 
despesa del contracte número 17004892, que té per objecte el subministrament d'energia eléctrica en 
la modalitat de baixa tensió (Lot 1), per un import de 925.702,44 euros (IVA inclos), a favor de 
l'adjudicatari, Endesa Energía, S.A. Soc.Unip., amb NIF A81948077, i amb carrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en les relacions que s'adjunten al present document. ANUL·LAR part autorització i 
disposició de despesa del contracte número 17004895 que té per objecte el subministrament d'energia 
éléctrica en la modalitat de baixa tensió seguint criteris ambientals (Lot 2) per un import de 12.177,78 
euros (IV A inclos) i amb carrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en les relacions que s'adjunten al 
present document. ANUL·LAR part autorització i disposició de despesa del contracte número 17004896 
que té per objecte el subministrament d'energia eléctrica en la modalitat de mitja tensió (Lot 3) per un 
import de 12.250,30 euros (IVA inclos) i amb carrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en les 
relacions que s'adjunten al present document. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

32.- (18003695 (0952/18) EXCLOURE el contracte núm. 18003695, que té per objecte el servei d'auditoria 
de l'estat de l'espai públic a la ciutat de Barcelona !'empresa UTE BAC Engineering Consultancy Group, 
SL i Lovic Disseny i Control de Serveis Urbans, SL per no haver justifica! suficientment !'oferta que es 
considerava presumptament anormal o desproporcionada segons els limits previstos a la clausula 10 
del plec de clausules administratives particulars que regeix la present licitació d'acord amb el 
procediment establert a l'article 149 de la LCSP. ADJUDICAR el contracte esmentat per un import 
d'1.411 .519,99 euros (IV A inclos), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 
en l'expedient a Business Strengths Engineering, SL amb NIF B61585410, i d'acord amb la seva 
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proposició, en ser considerada a millor, sotmes a la condició suspensiva.d'existencia de credit adequat i 
suficient en el/s pressuposUos corresponenUs. DISPOSAR a favor de !'empresa adjudicataria 
l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 
document amb un import d'1.411.519,99 euros (IV A inclós), deis quals 1.166.545,45 euros corresponen 
al preu net i 244.97 4,54 euros a I'IV A. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim de 5 di es 
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 habils 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'hagues acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del 
contracte a la Sra. Pilar Soldevila. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidencia, 
Dret de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

33.- (18003695 (0952/18) ALLIBERAR la quantitat de 192.480,02 euros (IV A inclós), en concepte de baixa 
en la licitació, del contracte 18003695 que té per objecte el servei d'auditoria de l'estat de l'espai públic 
a la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a !'empresa Business Strengths Engineering, SL, 
amb NIF B61585410, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. DONAR 
compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidencia, Dret de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

34.- (0265/16) REGULARITZAR pressupostariament el contracte que té per objécte la gestió integral, 
implantació i manteniment d'un sistema de transport individualitzat mitjan<;:ant bicicletes, per un import 
de 516.864,00 (IVA exclós), en atenció a les raons exposades a !'informe del Director de Serveis 
Generals de la Gerencia de Recursos, de 14 de desembre de 2018, i per tal de fer frontales clausules 
contractuals relatives a l'actualització de preus i el pagament del canon variable. AMPLIAR l'autorització 
i disposició de la despesa aprovada anteriorment, per l'import abans indicat, amb carrec al Pressupost 
2018 i a la partida indicades en el present document. 

35.- (18S16415 1220/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i 
I'Associació Internacional de Ciutats Educadores, amb NIF G61045605, per a l'impuls i suport a la 
secretaria de l'associació, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjan<;:ant concessió directa, 
nominativament prevista al pressupost municipal, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.1.a) de la normativa general reguladora 
de les subvencions de I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 103.200,00 euros. FACULTAR el 
Primer Tinent d'Aicaldia, l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l'esmentat conveni. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 103.200,00 euros amb carrec al/s 
pressuposUcis i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de I'Associació Internacional de 
Ciutats Educadores, amb NIF G61045605, per a l'impuls i suport a la secretaria de l'associació. 
REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que justifiqui els fons rebuts, en els terminis i condicions 
establerts al conveni que instrumenta l'atorgament de la present subvenció. 

36.- (18S16280 1312/18) ATORGAR la subvenció directa i de caracter excepcional a I'Associació d'Arxivers 
de Catalunya, amb NIF G58641952, per un import de 45.000,00 euros, peral desenvolupament del 
Projecte "#CUÉNTALO. Projecte tecnológic pera una memoria de les dones", d'acord amb alió previst 
en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 
17 de desembre de 201 O. DECLARAR la no-inclusió en convocatoria pública donada l'excepcionalitat 
que concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de la despesa per 
un import de 45.000,00 euros, amb carrec al!s pressuposUos i partida/es indicats en aquest mateix 
document, a favor de I'Associació d'Arxivers de Catalunya, amb NIF G58641952, per al 
desenvolupament del Projecte "#CUÉNTALO. Projecte tecnológic pera una memoria de les dones". 
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REQUERIR l'entitat beneficiaria per talque, presentí en data maxima 31 de marr;: de 20191a justificació 
deis fons rebuts, així com el balanr;: economic i la memoria' de funcionament de l'activitat 
subvencionada. Aquest haura de con ten ir memoria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades 
i resultats obtinguts i memoria económica simplificada que incloura una relació classificada de les 
despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finanr;:at l'activitat 
subvencionada. 

37.- (1317118) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona, l'lnstitut d'Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb NIF P0800013E, i l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, 
amb NIF Q5850015H, pera la realització del Projecte "Enquesta de condicions de vida de Catalunya 
l'any 2018 (ECV 2018), homologable als estandards europeus (EU-SILC) i pel desenvolupament del 
projecte "estimacions territorials de l'enquesta de condicions de vida". AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 5.140,80 euros amb carrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de l'lnstitut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb NIF 
P0800013E, per a "Enquesta de condicions de vida de Catalunya l'any 2018, homologable als 
estandards europeus i estimacions territorials .de l'enquesta de condicions de vida". FACULTAR el 
Primer Tinent d'Aicaldia, l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l'esmentat conveni i 
qualsevol altre document que se'n derivi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

38.- (1317/18) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 24.509,45 euros amb carrec al!s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l'lnstitut d'Estadística de 
Catalunya, amb NIF Q5850015H, pera "Enquesta de condicions de vida de Catalunya l'any 2018, 
homologable als estandards europeus i estimacions territorials de l'enquesta de condicions de vida". 

39.- (2018/555) APROVAR la addenda al conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i 
I'Associació Medcities i/o Medcites pel Projecte "Pia de Treball Medcities 2018" que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjanr;:ant concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 
22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 a) i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions de I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
120.000,00 euros, que representa el 80% del projecte, que té un import de 150.000,00 euros. 
AUTORITZAR 1 DISPOSAR la despesa per un import de 120.000,00 euros, amb carrec a la partida 
48733/23291/0701 a favor de I'Associació Medcities i/o Medcites amb CIF G66401258. REQUERIR les 
entitats beneficiarles per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte 
presentí la justificació de l'aplicació deis fons rebuts, mitjanr;:ant la presentació de !'informe d'auditor, 
d'acord amb alió establert al pacte 4t del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, l'lm. Sr. 
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

40.- (2018/710) 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, mitjanr;:ant concessió directa i 
amb caracter excepcional al Comité Catala per als refugiats, Catalunya amb ACNUR (862655659), 
d'una subvenció de 150.000,00 euros per a la realització del Projecte "Protecció i assisténcia 
d'emergéncia a la població desplar;:ada al lemen" amb un cost total d'execució de 301.312,00 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatoria pública per raons d'interés públic justificades en els informes 
que consten a l'expedient. AUTORITZAI{ DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de despesa, per 
import de 150.000,00 euros, equivalents a un 49,78% de l'import total del projecte (301.312,00 euros) a 
carrec de la partida Di 0701 1 48902 1 23291 per a l'any 2018. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal 
que en un termini maxim de sis mesos des de la finalització del projecte, justifiqui l'activitat 
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subvencionada amb l'aportació d'informe d'auditor d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general 
reguladora de subvencions de I'Ajuntament de Barcelona. 

41 .- (2018/711) 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, mitjangant concessió directa i 
amb can3cter excepcional a la Fundació Oxfam lntermón (G58236803), d'una subvenció de 100.000,00 
euros per a la realització del Projecte "Crisi migratoria centreamericana. Assisténcia humanitaria, 
protecció i atenció a les causes de la migració massiva de població centreamericana" amb un cost total 
d'execució de 210.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatoria pública per raons d'interés 
públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONEIXER l'obligació de despesa, per import de 100.000,00 eUros, equivalents a un 47,62% de 
l'import total del projecte (210.000,00 euros) a carrec de la partida D/ 0701 14890.2123291 pera l'any 
2018. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que en un termini maxim de 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 I'Ajuntament de Barcelona. · 

· 42.- (2018/712) 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, mitjangant concessió directa i 
amb caracter excepcional a la Fundación Acción contra el Hambre (G811641 05), d'una subvenció de 
100.000,00 euros per a la realització del Projecte "Respuesta a crisis humanitaria en el norte de 
Senegal" amb un cost total d'execució de 200.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatória 
pública per raons d'interés públic justificades en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR, 
DISPOSARi RECONEIXER l'obligació de despesa, per import de 100.000,00 euros, equivalents a un 
50% de l'import total del projecte (200.000,00 euros) a carrec de la partida D/ 0701 148902 1 23291 per 
a l'any 2018. REQUERIR l'entitat beneficiaria 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 I'Ajuntament de Barcelona. 

43.- (2016/490 (contracte 16005774-001) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de 
mutu acord per un període compres des del 29 de desembre de 2018 fins el 29 de desembre de 2019, 
el contracte 16005774-001 que té per objecte auditoría Ajuntament i grup económic mun. (Lot 1), 
adjudica! a !'empresa Ernst & Young, amb NIF B78970~06, per un import total de 120.165,98 euros (IV A 
inclos), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la des pesa de l'esmentat contracte per un import de 120.165,98 euros, IVA inclos, amb carrec a la 
partida i al pressupost municipal deis exercicis 2018-2019 que s'indiquen en aquest document, 
condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici 2019. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependencies de la Gerencia de Presidencia i Economía per 
a la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

44.- (2016/490 (16005866-001) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 
acord per un període compres des del 29 de desembre de 2018 fins al 29 de desembre de 2019, el 
contracte 16005866-001 que té per objecte auditoría Ajuntament i grup economic m un. (Lot 2), adjudica! 
a !'empresa Uniaudit Oliver Camps, SL UTE Auren Auditores SP SLP -, amb NIF U66892589, per un 
import total de 54.014,40 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 54.014,40 
euros, IVA inclos, amb carrec a la partida i al pressupost municipal deis exercicis 2018-2019 que 
s'indiquen en aquest document, condicional a l'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost 
de l'exercici 2019. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependéncies de la Gerencia 
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de Presidencia i Economía pera la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des de 
la recepció de la notificació. DONAR-N E compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

45.- (2016/490 (16005782-001) DOTAR econ6micament la prórroga aprovada perla Comissió de Govern en 
24 de novembre de 2016 a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un període 
compres des del 29 de des~mbre de 2018 fins el 29 de desembre de 2019, el contracte 16005782-001 
que té per objecte auditoría Ajuntament i grup econ6mic mun. (Lot 3), adjudica! a !'empresa Faura 
Casas Auditors SL, amb NIF 858671710, per un import total de 218.937,40 euros (IV A incl6s), 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 218.937,40 euros, IVA incl6s, amb carrec a la partida i al 
pressupost municipal deis exercicis 2018-2019 que s'indiquen en aquest document, condicional a 
!'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici 2019. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

46.- (2016/490 (16005783-001) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 
acord per un període compres des del 29 de desembre 2018 fins al 29 de desembre 2019, el contracte 
16005783-001 que té per objecte auditoría Ajuntament i grup econ6mic mun. (Lot 4), adjudica! a 

·!'empresa Gabinet Tecnic Auditoría Consultori, amb NIF A58604745, per un import total de 81.844,40 
euros (IV A inclos), 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 81.844,40 euros, IVA incl6s, amb 
carrec a la partida i al pressupost municipal deis exercicis 2018-2019 que s'indiquen en aquest 
document, condicional a !'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici 2019. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependencies de la Gerencia de Presidencia i 
Economía per a la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR-N E compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

47.-. (17005744) AMPLIAR, AUTORITZAR 1 DISPOSAR la despesa del contracte número 17005744 que té 
per objecte Manteniment i implementació SAP, 8PC (Lot 1), per un import de 74.816,72 euros (IV A 
lnc16s), amb carrec al PressuposUos i Partida/es indicades en aquest mateix document. PRORROGAR, 
a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un període compres des del 
01.01.2019 fins el 31.12.2019, el següent contracte 17005744 que té per objecte el Manteniment i 
implementació SAP 8PC (Lot 1), adjudica! a !'empresa INDRA Soluciones Tecnologías de la 
Información, SLU, amb NIF 888018098, per un import total de 569.271,12 euros (IV A incl6s), d'acord 

. amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DI S POSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import total de 569.271,12 euros, IVA incl6s, amb carrec a la partida i al 
pressupost que s'indica en aquest document, condicional a !'existencia de credit adequat i suficient en 
el pressupost de l'exercici. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependencies de la 
Gerencia de Presidencia i Economía per a la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. 

48.- (17006072) AMPLIAR, AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa del contracte número 17006072 que té 
per objecte Manteniment i implementació SAP PCM (Lot 2), per un import de 105.791,51 euros (IV A 
incl6s), amb carrec al PressuposUos i Partida/es indicades en aquest mateix document. PRORROGAR, 
a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un periode compres• des de 1'1 de 
gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, el següent contracte 17006072 que té per objecte el 
Manteniment i implementació SAP PCM (Lot 2), adjudica! a !'empresa Techedge, amb NIF 882276585, 
per un import total de 625.015,82 euros (IV A inclós), d'acord amb els informes i documentado que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import 
total de 625.015,82 euros, IVA inclós, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indica en aquest 
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document, condicional a !'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependencies de la Gerencia de Presidencia i 
Economia pera la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

49.- (17006075) AMPLIAR, AUTORITZAR 1 DISPOSAR la despesa del contracte número 17006075 que té 
per objecte Manteniment i implementació SAP lnvers'1ó i Patrimoni (Lo! 3), per un impar! de 70.543,00 
euros (IV A inclós), amb carrec al Pressupost!os i Partida/es indicades en aquest mateix document. 
PRORROGAR, a !'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un periode compres 
des de 1'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, el següent contracte 17006072 que té per 
objecte el Manteniment i implementació SAP lnversió i Patrimoni (Lot 3), adjudica! a !'empresa 
Consultia, amb NIF B82745076, per un impar! total de 400.843,00 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 impar! total de 400.843,00 euros, IVA inclós, amb carrec a la partida i al 
pressupost que s'indica en aquest document, condicional a !'existencia de credit adequat i suficient en 
el pressupost de l'exercici. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependencies de la 
Gerencia de Presidencia i Economia per a la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. 

50.- (18S16418 1329/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Privada Barcelona Comerg, amb NIF G63433650, pera la realització del Pla d'actuació de la 
Fundació en relació al suport organitzatiu del teixit comercial de la ciutat per a l'any 2018, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjangant concessió directa i amb caracter nominatiu, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i 6.1.a) de la normativa general reguladora de les subvencions de I'Ajuntament de 
Barcelona, per un impar! de 200.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un impar! de 
200.000,00 euros amb carrec al/s pressupostlos i partida/es indicats en aquest mateix document, a 
favor de la Fundació Privada Barcelona Comerg, amb NIF G63433650, per a la Realització del Pla 
d'actuació de la Fundació en relació al suport organitzatiu del teixit comercial de la ciutat per a l'any 
2018. FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerg i Mercats de I'Ajuntament de Barcelona, lm. Sr. 
Agustí Colom Cabau, perla signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. 
REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que presentí en data maxima 31 de marg de 2019 el balang 
económic i la memoria de funcionament d'aquesta i justificació deis fans rebuts. Aquesta haura de 
contenir la memoria d'actuació amb adjudicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, la 
memoria económica justificativa del cost de les activitats realitzades i !'informe de !'auditor. . 

51.- (1379/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada 
12CAT, amb NIF G63262570, per al Conveni marc 2018-2019, que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció mitjangant concessió directa i amb caracter excepcional, de conformitat amb els artides 
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'Ajuhtament de Barcelona, per un impar! de 314.000,00 
euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un impar! de 314.000,00 euros amb carrec al/s 
pressupostlos i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Fundació Privada 12CAT, 
amb NIF 863262570, peral Conveni marc 2018-2019. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en 
els terminis i condicions establerts a l'esmentat conveni, presenti la justificació deis fans rebuts. 
FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de 
l'esmentat conveni. 
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52.- (2018/528) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i Advanced Music 
SL, amb CIF B-66699216, perla realització del Projecte "25é. Festival de Música de Barcelona, Sonar 
Dia 2018 1 Sonar +D 2018", dirigit al foment d'una !robada amb un enfocament interdisciplinari i 
intersectorial que s'adre<;:a als professionals del sector de les indústries creatives, tecnológiques i 
culturals i que busca la interacció entre elles, l'intercanvi de coneixements, el debat, l'exposició de talen! 
i la generació de negoci, i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjan<;:ant concessió directa 
nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.1 a i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 400.000,00 euros; AUTORITZAR 1 DI S POSAR la despesa 
de 400.000,00 euros amb carrec a la partida corresponent; REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que 
en un termini no superior a tres meses a comptar des de la finalització de l'activitat subvencionada, 
presentí la justificació de l'aplicaéió deis fons rebuts; FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, lm. Sr. 
Gerardo Pisarello Prados, pera la signatura del conveni. 

53.- (2018/672) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la Fira Internacional 
de Barcelona per l'organització duran! 2018 de les tires BIZ Barcelona, IOT Solutions World Congress, 
Smart City Expo World Congress, Sharing Cities, Healthio i IN(3)DUSTRY, considerades d'especial 
interés social i públic pera la ciutat perla seva orientació cap a l'emprenedoria, la innovació tecnológica 
i la sostenibilitat; AUTORITZAR 1 DISPOSAR la despesa de 2.000.000,00 euros arnb carrec de la 
partida indicada a favor de Fira Internacional de Barcelona com a contribució de I'Ajuntament de 
Barcelona en la seva condició de membre d'aquesta entitat a l'organització de les tires i salons indicats 
duran! l'any 2018; FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, lrn. Sr. Gerardo Pisarello Prados pera la 
signatura del present coiweni. 

54.- · (2017/629-B) APROVAR inicialment la modificació de les Bases reguladores del Programa de 
subvencions "Barcelona amb l'ocupació de qualitat" en el sentit d'ampliar el termini de registre de 
sol·licitud deis ajuts del Programa fins el dia 28 de juny de 2019, eliminar la limitació del nombre de 
sol·licituds a les 500 contemplades inicialment, acotan! l'abast de la mesura només a !'existencia de 
disponibilitat pressupostaria, establir com a requisit de les persones joves participants en programes de 
la iniciativa de Garantía Juvenil l'empadronament a la ciutat de Barcelona amb anterioritat a la data de 
la contractació que generi la sol·licitud de l'ajut i ampliar el crédit pressupostari en l'import de 
425.000,00 euros fixant l'import final en la quantitat de 3.925.000,00 euros, mantenint sense alteració i 
plenament vigents la resta de les Bases aprovades per acord de la Comissió de Govern de 21 de juny 
de 2017; ORDENAR la publicació de la modificació de les Bases al Butlletí Oficial de la Provincia i en el 
tauler d'anuncis de I'Ajuntament així com la inserció d'una referencia d'aquest anunci en la Gaseta 
Municipal; SOTMETRE aquesta modificació a informació pública per un termini de 20 dies habils a partir 
del dia següent al de l'esmentada publicació; APROVAR definitivament la modificació de les Bases, 
sempre i quan no s'hagin formula! al·legacions duran! el període d'informació pública que facin 
necessaria la seva modificació. 

55.- (2018/721) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Centre 
d'lnnovació i Tecnología de la UPC (CIT UPC) pera la realització del Projecte Carnet-Urban Mobility, 
dirigit a la recerca i innovació dins l'ambit de l'automoció i la mobilitat urbana, la míllora de la qualitat de 
vida deis habitants de Barcelona i a enfortir el sistema de start-ups de la ciutat, que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjan<;:ant 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 
35.000,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatoria pública per raons d'interés públic 
justificades en !'informe que consta a l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 35.000,00 
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euros amb carrec a la partida corresponent; REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que en un termini 
no superior a tres mesas, a comptar des de la finalització de l'activitat subvencionada, presentí la 
justificació de l'aplicació deis fans rebuts; FACULTAR el Comissionat de Promoció Económica, 
Empresa i lnnovació, Sr. Lluis Gómez Fernández, pera la signatura del conveni. 

56.- (2018/726) RATIFICAR la sol·licitud de subvenció presentada davant el. Servei d'Ocupació de 
Catalunya per a la contractació de 5 unitats especialitzades en ocupació juvenil des del Programa 
Referent d'Ocupació Juvenil en virtut de l'ordre ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa 
del Programa referent d'ocupació juvenil i de la resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, perla qual 
s'obre la convocatoria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en 
marxa del Programa referent d'ocupació; INDICAR que la gestió deis tramits necessaris pera l'execució 
i la justificació de les contractacions, una vegada alargada aquesta subvenció, la realitzara la Societat 
Privada Municipal Barcelona Activa SAU, emmarcat en l'ambit de la descentralització funcional relativa 
a un ens instrumental que porta a terme les polítiques de I'Ajuntament en materia d'ocupació i per 
disposar deis mitjans humans, materials i técnics 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 i a l'execució del Projecte. 

57.- (2018/1206) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de 
Barcelona, amb CIF Q0818001 J, per a la realització del Projecte creació de la Catedra d'economia 
urbana UB-Ciutat de Barcelona, dirigit a desenvolupar diferents línies de treball que investiguin 
aspectes clau per entendre millar l'economia de les ciutats i les relacions socials que en elles 
s'estableixen, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjanvant 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 65.000,00 euros que representa el 50% del projecte; 
DECLARAR la no-inclusió en convocatoria pública per raons d'interés públic justificades en !'informe 
que consta a l'expedient; AUTORITZAR .i DISPOSAR la despesa de 65.000,00 euros a favor de 
Universitat de Barcelona, distribu'its en 15.000,00 euros pera l'any 2018 i 50.000,00 euros pera l'any 
2019, condicional a l'existéncia de crédit adequat i suficient en aquesta anualitat; REQUERIR l'entitat 
beneficiaria per tal que, en un termini no superior a tres m esos a comptar des de la finalització de 
l'activitat subvencionada, presentí la justificació de l'aplicació deis fans rebuts; FACULTAR el Regidor 
de Turisme, Comer9 i Mercats, lm. Sr. Agustí Colom Cabau, pera la signatura del conveni; i DONAR
NE compte a la Comissió d'Econoniia i Hisenda. 

58.- (20181728) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i I'Associació 
Barcelona Clúster Nautic, per a la implementació del Pla d'Actuació 2018 dirigit al posicionament 
internacional de Barcelona com a referent del sector i el seu enfortiment mitjanvant la generació 
d'oportunitats de negoci i de creació d'ecosistema i el desenvolupament de programes de formació i 
generació d'ocupació, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjanvant 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 50.000,00 euros; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 50.000,00 euros amb carrec a la partida indicada en el document comptable, 
a favor de I'Associació Barcelona Clúster Nautic, amb CIF G-66288424; REQUERIR l'entitat beneficiaria 
per tal que, en el termini maxim de 3 mesas a comptar des de la finalització del Pla d'Actuació de 2018 
presentí la justificació de l'aplicació deis fans rebuts, de conformitat amb les previsions de la normativa i 
del conveni en aquest sentit; FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, 
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pera la signatura del conveni. 

59.- (E.09.6005. 18) ADQUIRIR, a titol de compravenda, a l'entitat Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (CIF núm. A86602158), l'habitatge situat a la pla9a 
Trinitat núm. 6, entresól, primera, de Barcelona (identifica! registralment com finca núm. 62830 del 
Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta I'Ajuntament de 
Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l'article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de mar9, de mesures 
extraordinaries i urgents per a la mobilització deis habitatges provinents de processos d'execució 
hipotecaria i de la Disposició addicional setena de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, en el seu punt 3; 
APROVAR com a preu de la compravenda l'import de 67.305,00 euros; LLIURAR a l'lnstitut Municipal 
de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la quantitat de 67.305,00 euros, amb carrec a l'obligació. 
reconeguda per l'lnstitut; ENCARREGANT"LI el pagament de l'esmentada adquisició, així com la gestió 
i administració de l'esmentat habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social; 
FORMALITZAR la compravenda, previa cancel·lació d'aquells gravamens quin manteniment suposin 
una carrega económica pera laCorporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de 1~ Propietat. 

60.- (DP-2018-27105) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a la societat Clot Enginyeria SL, amb NIF 
B64492903, el local situat al passeig Maragall núm. 362-364 baixos (identifica! registralment com a 
finca núm. 17404 de la secdó 1B del Registre de la Propietat núm. 23 de Barcelona); APROVAR coma 
preu de la compravenda l'import de 556.780,00 euros, impostas exclosos; AUTORITZAR, DISPOSAR i 
ABONAR la despesa, amb carrec a la corresponent partida pressupostaria de l'any 2018; 
FORMALITZAR la compravenda, previa cancel·lació d'aquells gravamens quin manteniment suposin 
una carrega económica pera la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

61.- (DP-2018-27145) ADQUIRIR, a titol de compravenda, en l'estat actual d'ocupació, a l'entitat financera 
Anida Operaciones Singulares SAU (CIF núm. A28515088), l'habitatge situat a l'avinguda Mare de Déu 
de Montserrat 256, 4!. 2a. (identifica! registralment com finca de la secció 1 B núm. 2701 O del Registre 
de la Propietat núm. 23 deis de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta I'Ajuntament de 
Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l'article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de mar9, de mesures 
extraordinaries i urgents per a la mobilització deis habitatges provinents de processos d'execució 
hipotecaria i de la Disposició addicional setena de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l'habitatge de les persone's en risc d'exclusió residencial, en el seu punt 3; 
APROVAR com a preu de la compravenda l'import de 95.000,00 euros; LLIURAR a l'lnstitut Municipal 
de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la quantitat de 95.000,00 euros, amb carrec a l'obligació 
reconeguda per l'lnstitut; i TRASLLADAR-LI la realització del pagament de l'esmentada adquisició, aixi 
com la gestió i administració de l'esmentat habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social; 
FORMALITZAR la compravenda, previa cancel·lació d'aquells gravamens quin manteniment suposin 
una carrega económica pera la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

. 62.- (DP-2018-27304) ADQUIRIR a títol de compravenda,.en l'estat d'ocupació actual, a la societat Proviure 
CZF Pare d'Habitatges S .L. U. (CIF B-6585321 0), l'edifici d'habitatges (propietat supeliiciaria) situat en 
la finca del carrer Encuny núm. 7 (finca registra! 13.780 del Registre de la Propietat núm. 26 de 
Barcelona), respecte la qual ostenta un dret de superiície la dita societat, constitu'it per I'Ajuntament de 
Barcelona per acord de la Comissió de Presidencia, Hisenda i Coordinació Territorial en sessió de 14 
de mar9 de 2007 i formalitzat en escriptura de 16 de julio! de 2007 davant el Notari de Barcelona Sr. 
Joan Caries Ollé i Favaró, amb número de protocol 2.812; APROVAR coma preu de la compravenda 
l'import de 5.818.676,89 euros, més l'impost corresponent; LLIURAR a l'lnstitut Municipal de I'Habitatge 
i Rehabilitació de Barcelona la quantitat de 5.818.676,89 euros, amb carrec a l'obligació reconeguda per 
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l'lnstitut; ENCARREGANT-LI el pagament de l'esmentada adquisició, aixi com la gestiói administració 
del referit immoble pera destinar-lo a habitatges dotacionals en regim de lloguer d'acord amb la se va 
qualificació urbanística; FORMALITZAR la compravenda; previa cancel.lació d'aquells gravamens quin 
manteniment suposin una carrega económica per a 1~ Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el 
Registre de la Propietat. 

63.- (DP-2018-27324) ACCEPTAR la modificació de la cóncessió administrativa pera l'ocupació del domini 
públic portuari corresponent a la finca del passeig Joan de Barbó núm. 79-81 (Antics Banys de Sant 
Sebastia) on s'ubica el CEM Sant Sebastia, alargada per I'Autoritat Portuaria de Barcelona a favor de 
I'Ajuntament de Barcelona i formalitzada per contracte de 3 de mar9 de 1993 (text refós de la concessió 
en contracte de 5 de juny de 2001), modificació perla qual s'amplia el termini de la concessió fins al 3 
de mar9 de 2033 i es determinen les condicions per a l'execució de les obres a realitzar a l'esmentat 
equipament esportiu municipal, i en els termes del document administratiu de la modificació de la 
concessió que s'annexa; i FORMALITZAR la modificació de la concessió en document administratiu. 

64.- (3-192/2018) APROVAR l'expedient núm. 3-192/2018 de modificacions de credit, consisten! en 
generació de credit per majors ingressos del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018, provinents de l'aportació de la Generalitat per Fans de Foment del Turisme 
corresponent al quart trimestre de 2017 i primer trimestre de 2018, per finan9ar projectes municipals en 
materia de turisme aprovats en la Comissió de Govern, de 5 de desembre de 2018, per un import total 
de 3.960.452,79 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions 
pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable 18121195; i PUBLICAR aquest acord a 
la Gaseta Municipal. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

65.- (3-193/2018) APROVAR l'expedient núm. 3-193/2018 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018, 
d'import 248.356,31 euros, per atendre transferencia de credit per fer front a des peses del Conveni amb 
el Circuit de Catalunya de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions 
pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 18121791; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

66.- (3-194/2018) APROVAR l'expedient núm, 3-194/2018 de modificacions de credit, consisten! en 
generació de credit per majors ingressos del Pressupost General de .I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018, derivat de l'ingrés provinent de I'European Space Agency (ESA)-ESTEC corresponent a 
la sisena bestreta de la subvenció del projecte ESABIC per a atendre despeses de les empreses 
instal·lades a la incubadora ESA BIC, per un import total de 56.250,00 euros, de conformitat ambla 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, referencia 
comptable 18121795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d'aquest acord 
a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

67.- · (3-195/2018) 1 .- APROVAR l'expedient núm. 3-195/2018 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018, 
d'import 380.435,00 euros, per fer front a despeses del projecte "Visualització Allotjament Turístic" que 
gestiona Barcelona Serveis Municipals (BSM), de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 18122091; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 2.- DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 
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ÁREA DE DRETS SOCIALS 

68.- (20180503) APROVAR el Protocol de la Campanya d'Activitats de Vacances d'estiu per a infants i 
adolescents, que figura en document adjunt que forma part del present Decret. APROVAR els annexos 
al Protocol corresponents a l'any 2019, els quals s'acompanyen i formen part del present Decret. 
CONVOCAR l'adhesió a aquest Protocol a tetes les entitats que organitzen i ofereixen aquestes 
activitats. PUBLICAR íntegrament el Protocol i els Annexos al Protocol corresponents a l'any 2019 que 
s'aproven en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. FACULTAR la lma Sra. Laia Ortiz i 
Castellvi, Tinenta d'Aicaldia de Drets Socials de I'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de tots 
aquells documents que se'n derivin del present expedient. 

69.- (20180400) APROVAR l'encomana de gestió i les tarifes que s'hi relacionen a l'lnstitut d'Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) pel qual es formalitza el contracte programa 2019-
2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa d'1.063.268,59 euros amb carrec a la partida 0201-
23031-22703 a favor de l'lnstitut d'Estudis Regionals i Metropolitans, amb CIF núm. P0800013E, amb 
carrec a les partides i exercicis pressupostaris que consten al document comptable, condicionats a 
!'existencia de credit adequat i suficient. FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz Castellvi, Tinenta d'Aicaldia 
de Drets Socials, per a la signatura de l'encomana, aixi com la de tots aquells documents que se'n 
derivin de la mateixa. PUBLICAR aquest encarrec al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, a la 
Gaseta Municipal i al perfil del contractant. 

70.- (20180231) ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició, per un import de 221.657,54 euros, i de 
conformitat amb !'informe justificatiu del Director de serveis de Salut, de 1 O de desembre de 2018, la 
despesa relativa a l'encarrec de gestió a CSC Vitae, SA, amb NIF A61738340, perdura terme la gestió 
deis nous serveis de salut 1 cura de I'Ajuntament de Barcelona. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

71.- (20150358) APROVAR la continu'ltat del contracte que té per objecte la gestió del servei de sales 
d'estudi nocturnes, adjudica! a la Fundació Pere Tarrés, amb CIF R5800395E, durant el temps 
indispensable fins a l'adjudicació del contracte i, en tot cas, per un termini maxirn compres entre els dies 
1 de gener de 2019 i 31 de marc;: de 2019 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen 
aquest contracte, per un import total de 52.385,56 euros (IV A exempt). AUTORITZAR la despesa de 
52.385,56 euros (IV A exempt), amb carrec a la partida pressupostaria 0201-22731-23222, condicional a 
!'existencia de credit adequat i suficient. DI S POSAR l'esmentada quantitat a favor de la Fundació Pere 
Tarrés,. amb CIF R5800395E, adjudicataria del contracte. NOTIFICAR al contractista l'acord de 
continuHat referencial. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

72.- (20160137) PRORROGAR, de m u tu acord, el termini de vigencia del contracte que té per objecte la 
prestació del Servei d'lnformació i Dinamització als Centres d'Educació Secundaria públics i concertats 
de la ciutat aixi com la gestió del programa de formació deis professionals que realitzen el servei, duran! 
el termini compres entre els dies 1 de gener i 28 de febrer de 2019 contracte adjudica! a la Fundació Pia 
Autónoma Instituí Pere Tarrés d'Educació en I'Esplai (Fundació Pere Tarrés), amb CIF R5800395E, 
d'acord amb el que estableix la clausula 3 del plec de clausules administratives particulars, i atesa la 
conformitat del contractista, d'acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret 
legisiatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic; 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Fundació Pia Autónoma lnstitut Pere Tarrés d'Educació en 
I'Esplai (Fundació'Pere Tarrés), amb CIF R5800395E, la despesa del contracte núm. 16001338 per un 
import de 64.030,40 euros, IVA exempt, amb carrec al/s Pressupostos i Partides indicades en el 
document comptable, condicionada a !'existencia de credit adequat i suficient en els pressupostos 
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corresponents; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini maxim de 15 dies habils següents a 
la recepció · d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la prórroga del contracte a les 
dependéncies del Departament de Serveis Jurídics de I'Area de Drets Socials (Pg. de San! Joan núm. 
75 9é). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. · 

73.- (20160243) APROVAR la continu'ltat del contracte que té per objecte la gestió del servei integral 
municipal d'informació, orientació i assessorament pel desenvolupament deis joves de la ciutat de 
Barcelona, adjudica! a QSL, Serveis Educatius, amb CIF B60641925, duran! el temps indispensable fins 
a l'adjudicació del contracte i, en tot cas, per un termini maxim compres entre els dies 1 de gener de · 
2019 i 31 de mar~ de 2019 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest 
contracte, per un import total de 207.738,58 euros IVA inclós. AUTORITZAR la despesa de 207.738,58 
euros IVA inclós, amb carrec a la partida pressupostaria 0201-22731-23222, condiciona! a l'existéncia 
de crédit adequat i suficient. DI S POSAR l'esmentada quantitat a favor de QSL, Serveis Educatius, amb 
CIF B60641925, adjudicataria del contracte. NOTIFICAR al contractista l'acord de continu'ltat 
referencia!. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. · 

74.- (20180259) ADJUDICAR el contracte núm. 18003127 que té per objecte la gestió i desenvolupament 
del projecte VinclesBcn i el subministrament de 2.000 tauletes, servei de manteniment de 3.000 tauletes 
i 3.000 connexions a interne!, a la unió temporal d'empreses UTE Tunstall Televida- Vodafone- Saltó 
formada per Televida Servicios Sociosanitarios, SLU, amb CIF B-80925977, Vodafone España, SAU, 
amb CIF A-80907397 i Electrónica Saltó, SL, amb CIF B-25317827, en haver esta! el licitador que ha 
presenta! l'oferta ec0nómicament més avantatjosa, amb preferencia a la resta de licitadors, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, segons motivació de la present Acta, i per un 
import d'1 .932.554,73 euros, IVA inclós, amb el desglossament següent: 1.721.667,94 euros, · 
pressupost net, i 210.886,80 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al (ipus del 1 O i el 21 per 
100, segons la prestació; i amb els següents preus unitaris: - Preu unitari Alta d'usuari ti pus A o B. 
Aquesta "alta d'usuari" inclou els serveis de valoració i alta i acompanyament duran! els 2 primers 
mesos que figuren al PPT, 59,1392 euros 1 unitat. - Preu unitari Manteniment d'usuari tipus A o B. 
Aquest "manteniment d'usuari inclou els serveis de baixa, suport addicional baix, mig i alt i el servei de 
seguiment basic que figuren al PPT, 2,9254 euros 1 unitat. - Preu unitari mensual de la Connexió a 
interne! de les tauletes (més la seva corresponent SI M) + Manteniment mensual de les tauletes (usuaris 
A), 14,98 euros 1 unitat. - Preu unitari de la Tauleta ( inclou el planxat de la mateixa), 176,00 euros 1 
unitat. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a la partida i als 
pressupostos que s'indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 1.721.667,94 
euros, pressupost net, i 210.886,80 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del10 i el 
21 per 100, segons la prestació. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini maxim de 15 dies 
habils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a 
les dependéncies del Departament de Serveis Jurídics de I'Area de Drets Socials (Pg. de Sant Joan 
núm. 75, 9é). DONAR compte d'aquest acord a la Corilissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

75.- (20180300) APROVAR el conveni de gestió cívica del Centre de Recursos per a les Associacions 
Juvenils (CRAJ) a formalitzar amb el Consell de la Joventut de Barcelona, amb CIF V-08825804. 
DECLARAR la impossibilitat de promoure la concurrencia en l'oferta, de conformitat amb la normativa 
aplicable a la gestió cívica, segons es justifica a !'informe adjunt de la Direcció del Programa de 
Joventut. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa maxima de 320.000,00 euros amb carrec de la partida 
0201 489.03 232.22, deis quals 160.000,00 euros corresponen a l'any 2019 i 160.000,00 euros per l'any 
2020, condicionats a l'existéncia de crédit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal 
presentí la justificació de l'aplicació deis fons rebuts, de conformitat amb allá que preveu l'acord de 
gestió cívica. FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de I'Area de Drets Socials de 
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I'Ajuntament de Barcelona, la signatura de l'esmentat conveni de gestió cívica, així com la de tots 
aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

76.- (20180379) ATORGAR una subvenció, mitjangant concessió directa prevista nominativament al 
pressupost de I'Ajuntament de Barcelona, al Consell de la Joventut de Barcelona amb NIF núm. 
V08825804, per a la realització del projecte anomenat "Foment de l'associacionisme, emancipació 
juvenil i educació", per un import de 142.094,00 euros, equivalen! al 81,48% del cost total del projecte 
pera l'exercici 2018, fixat en 174.394,00 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 
I'Ajuntament de Barcelona. DECLARAR la compatibilitat de la subvenció amb qualsevol altres 
subvencions municipals o concedides per altres administracions, ens públics o privats. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de la despesa de 142.094,00 euros, amb carrec a la partida 
0201 48553 23221 del pressupost de l'exercici 2018, a favor de Consell de la Joventut de Barcelona 
que s'abonara com a lliurament de fons amb caracter preví a la justificació (pagaments a compte o 
anticipats) per dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, sense que sigui necessaria la 
constitució de garantía. REQUERIR l'entitat beneficiaria 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 subvenciona!, 
presentí la justificació de l'aplicació deis fons rebuts en la forma que s'estableix en l'annex a aquest 
acord. 

77.- (20180418) ATORGAR una subvenció, mitjangant concessió directa, a la Fundació Cardenal Vidal i 
Barraquer amb NIF núm. G08420119, pera la realització del projecte anomenat "Millora de la salut 
mental comunitaria en els barris amb especials dificultats en salut del districte de Sant Andreu", per un 
import de 40.000,00 euros, equivalen! al 79% del cost total del projecte fixat en 50.632,00 euros, 
d'acord amb els articles 22.2.a) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. DECLARAR la no-inclusió en convocatoria pública per raons d'interés públic i social 
justificats en els informes que consten a l'expedient i la compatibilitat de la subvenció amb qualsevol 
altres subvencions municipals o concedides per altres administracions, ens públics o privats. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de la despesa de 40.000,00 euros, equivalen! al 
79% del cost total de projecte.estimat en 50.632,00 euros, amb carrec a la partida 0201 48903-31111 
del pressupost de l'exercici 2018, a favor de la Fundació Cardenal Vidal i Barraquer que s'abonara com 
a lliurament de fons amb caracter preví a la justificació (pagaments a compte o anticipats) per dur a 
terme les actuacions inherents a la subvenció, sense que sigui necessaria la constitució de garantía, 
degudament justifica! per la cap del DepartamenLde Salut en el seu informe emés en data 15 de 
novembre de 2018, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reprodu'ft. 
REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal de que en un termini no superior als tres mesos a comptar des 
del 31 de deqembre de 2018, data de finalització del projecte subvenciona!, presentí la justificació de 
l'aplicació deis fons rebuts en la forma que s'estableix en l'annex a aquest acord. 

78.- (20180399) ATORGAR una subvenció, mitjangant concessió directa, a Cruz Roja Española, amb NIF 
núm. Q2866001G, pera la realització del projecte anomenat "Promoció i Atenció a la Gent Gran" en 
materia de l'acció social, comunitaria, i sociosanitaria, per desenvolupar accions per a la consecució de 
l'envelliment actiu, mitjangant dues accions, el transport adapta! i els t¡;¡llers de la memoria i els de salut, 
per un import de 38.220,47 euros, equivalen! al 50% del cost total del projecte (76.440,94 euros), 
d'acord amb l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatoria pública per raons d'interés públic i social justificats en els 
informes que consten a l'expedient i la compatibilitat de la subvenció amb qualsevol altres subvencions 
municipals o concedides per altres administracions, ens públics o privats. APROVAR l'annex 11 al 
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conveni marc de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i Cruz Roja Española, amb efectes des 
de la seva signatura fins al31 de desembre de 2018. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Cruz Roja 
Española, amb NIF núm. Q2866001G, la despesa de 38.220,47 euros, IVA inclós, amb cimec a la 
partida 0201 23231 48903 del pressupost de despeses de 2018. FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz i 
Castellví, Regidora de I'Area de Drets Socials i Segona Tinenta d'Aicaldia, la signatura de l'esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 

79.- (20180411) APROVAR, el convení entre I'Ajuntament de Barcelona i I'Associació Observatori de Drets 
Humans (DESC) amb NIF 861829198, Plataforma de Afectados por la Hipoteca amb NIF 865526386, 
I'Aiian<;a contra la pobresa energética, i I'Associació catalana d'Enginyeria Sense Fronteres amb NIF 
860910528, pera l'execució del projecte "Ore! a l'habítatge i a l'energia: empoderament col·lectiu i 
assessorament jurídic social", per atendre els col·lectius que es !robín immersos o ja hagin patit 
processos de desnonament o bé que es !robín davant d'un risc real de patir-lo, així com aquells que 
poden perdre els drets al consum d'energia o aigua, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de 
concessió directa 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, per un import de 
324.600,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatoria pública per raons d'interés públic 
justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de 
I'Associació Observatori de Drets Humans (DESC), amb NIF núm. 861829198, la despesa de 
324.600,00 euros, deis quals 54.035,00 euros corresponen a l'exercici 2018, 162.300,00 euros a 
l'exercici 2019 i 108.265,00 euros a l'exercici 2020 condiciona! a l'existéncia de crédit adequat i 
suficient, amb carrec a la partida 0201 48903 23145, equivalen! al 80% del cost total del projecte 
(405.750,00 euros), degudament justifica! pel Gerent de Drets Socials, en el seu informe emés el13 de 
desembre de 2018, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reprodu'it. 
REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que en un termini no superior als tres mesas, a comptar des del 
31 de desembre de 2018, 31 de desembre de 2019 i 31 d'agost de 2020, presentí la justificació de 
l'aplicació deis fons rebuts, de conformitat amb el pacte seté del conveni. FACULTAR la lma. Sra. Laia 
Ortiz i Castellví, Regidora de I'Area de Drets Socials, per a la signatura de l'es.mentat Conveni, així com 
la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

80.- (20180414) ATORGAR una subvenció, mitjan<;ant concessió directa, a Associació pera la rehabilitació 
de les persones amb malaltia mental (ARED), amb NIF núm. 808631574, per a la realització del 
projecte anomenat "KMK- Ké M'expliKes?", per dinamitzar i potenciar espais de convivencia i xarxes 
de recolzament que promoguin l'aprenentatge social, afavorint l'intercanvi entre els/les joves, les 
famílies, els/les professionals, la ciutadania, generan! així teixit social, per un import de 42.000,00 
euros, equivalen! al 60,00% del cost total del projecte fixat en 70.000,00 euros, d'acord amb l'article 
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatoria pública per raons d'interés públic i social justificats en els informes que consten a 
l'expedient i la compatibilitat de la subvenció amb qualsevol altres subvencions municipals o concedides 
per altres administracions, ens públics o privats. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació 
de la despesa de 42.000,00 euros, equivalen! al 60,00% del cost total de projecte estima! en 70.000,00 
euros, amb carrec a.la partida 02.01 489.03 311.11 del pressupost de l'exercici 2018, a favor de 
Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental (ARED), que s'abonara com a 
lliurament de fons amb caracter preví a la justificació (pagaments a compte o anticipats) perdura terme 
les actuacions inherents a la subvenció, sense que sigui necessaria la constitució de garantía, 
degudament justifica! perla técnica i la cap del Departamentde Salut, en el seu informe emés el14 de 
novembre de 2018, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reprodu'it. 
REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal de que en un termini no superior als tres mesos a comptar des 
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del 31 de desembre de 2018, data de finalització del projecte subvenciona!, presentí la justificació de 
l'aplicació deis fons rebuts en la forma que s'estableix en l'annex a aquest acord. 

81.- (20180416) APROVAR el conveni entre I'Ajuntament de Barcelona i la Fundación Privada Instituto de 
Salud Global Barcelona, amb NIF núm. G65341695, pera l'execució del projecte "Refor9ant la ciutat de 
Barcelona com a capital europea de recerca i translació", per incidir en la millora de la salut de la 
ciutadania, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa 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, per un import de 250.000,00 euros. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatoria pública per raons d'interes públic justificades en !'informe que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Fundación Privada Instituto de Salud Global 
Barcelona, amb NIF núm. G65341695, la despesa total de 250.000,00 euros, equivalen! al 50% del cost 
total del projecte (500.000,00 euros), d'acord amb el desglossament següent: 50.000,00 euros aniran a 
carrec de la partida 0501-48902-15011 del pressupost 2018 de la Gerencia d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat; 50.000,00 euros aniran a carrec de la partida 0702-46311-48741 del pressupost 2018 de la 
Gerencia de Política Económica i Desenvolupament Local; 100.000,00 euros aniran a carrec de la 
partida D-0701-487 41-23291 del pressupost 2018 de la Direcció de Serveis Justicia Global i Cooperació 
Internacional de la Gerencia de Presidencia i Economía; i 50.000,00 euros aniran a carrec de la partida 
0201-48696-31111 del préssupost 2018 del Departament de Salut, d'acord amb !'informe emes perla 
cap del Departament de Salut que consta a l'expedient. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que en 
un termini no superior als tres mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada presentí la 
justificació corresponent. La justificació es referira a actiVitats efectuades i despeses realitzades entre 
1'1 de gener i el31 de desembre de 2018. FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz i Castellvi, Tercera Tinenta 
d'Aicaldia i Regidora de I'Area de Drets Socials, l'lm. Sr. Gerardo Pisarello i Prados, Primer Tinent 
d'Aicaldia i la lma. Sra. Janet Sanz i Cid, Tinenta d'Aicaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, per a la 
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix. 
DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

82.- (20180463) APROVAR el conveni mitjan9ant el qual es vehicula una transferencia de capital al 
Consorci Mar Pare de Salut de Barcelona, amb CIF S-0800471,E, pera cofinangar el projecte executiu 
de segona fase d'ampliació de !'Hospital del Mar, AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
d'1.000.000,00 euros amb carrec de la partida 0201 76730 15)31 del pressupost de l'any 2018. 
FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de I'Area de Drets Socials de I'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i a la Gaseta 
Municipal. 

83.- (20180505) APROVAR el conveni de cooperació horitzontal entre I'Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci lnstítut d'Es!udis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb CIF núm. P0800013E 
en relació a la gestió deis serveis del Consorci lnstitut Infancia i Adolescencia de Barcelona. 
FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta d'Aicaldia i Regidora de I'Area de Drets Socials per 
a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. 

84.- (20180404) ATORGAR una subvenció, mitjangant concessió directa prevista nominativament al 
pressupost de I'Ajuntament de Barcelona, a Cruz Roja Española a Barcelona amb NIF núm. Q-
2866001 G, per a la realització del projecte anomenat "Suport a persones amb desigualtat a l'accés als 
medicaments amb malaltia crónica i amb po,ssibilitat de rebre acompanyament personalitzat", per un 
ímport de 40.000 euros, equivalen! al 57,20% del cost total del projecte fixat en 69.927,73 euros, 
d'acord amb l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 
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6.1 .a) de la normativa general de subvencions de I'Ajuntament de Barcelona. DECLARAR la 
compatibilitat de la subvenció amb qualsevol altres subvencions concedides per altres administracions, 
ens públics o privats. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de la despesa de 40.000 
euros, equivalen! al 57,20% del cost total de projecte estimat en 69.927,73 euros, amb carrec a la 
partida 0201 48544-31111 231 del pressupost de l'exercici 2018, a favor de Creu Roja Espanyola a 
Barcelona que s'abonara com a lliurament de fons amb caracter preví a la justificació (pagaments a 
compte o anticipats) per dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, sense que sigui 
necessaria la constitució de garantía. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal de que en un termini no 
superior als tres mesos a comptar des del 31 de désembre de 2018, data de finalització del projecte 
subvenciona!, presentí la justificació de l'aplicació deis fons rebuts en la forma que s'estableix en 
l'annex a aquest acord. 

85.- (20160244) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigencia del contracte que té per objecte el 
serve'¡ de suport tecnic al desenvolupament de l'acord ciutada per una Barcelona inclusiva i les 
estrategies d'inclusió que s'impulsin en el seu marc, durant el termini comprés entre els dies 1 de gener 
de 2019 i fins al 24 de desembre de 2020, adjudica! el 30 de novembre de 2016 a Estrategies de 
Qualitat Urbana, SL, amb NIF núm. B60838307, d'acord amb elque estableix la clausula 3 del plec de 
clausules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d'acord amb el que 
estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, per un import de 370.374,83 euros, IVA inclós AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de Estrategies de Qualitat Urbana, SL, amb NIF núm. B60838307, la despesa del 
contracte núm. 16002677 per un import de 370.374,83 euros (IV A inclós), amb carrec al/s Pressupostos 
i Partides indicades en el document comptable, condicionada a !'existencia de credit adequat i suficient 
en els pressupostos corresponents; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini maxim de 15 
dies habils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la prórroga del 
contracte a les dependencies del Departament de Serveis Jurídics de I'Area de Drets Socials (Pg. de 
Sant Joan núm.75 9e). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

86.- (20180407) ATORGAR una subvenció, mitjanr,;ant concessió directa, a Icaria lniciatives Socials, SAL 
amb NIF núm. A59835454, pera la realització del projecte anomenat "Business with social value 2018", 
per un import de 30.000 euros, equivalen! al 26,93% del cost total del projecte fixat en 111.400,00 

. euros, d'acord amb l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatoria pública per raons d'interes públic i social justificats en els 
informes que consten a l'expedient i la compatibilitat de la subvenció amb qualsevol altres subvencions 
concedides per altres administracions, ens públics o privats. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONEIXER l'obligació de la despesa de 30.000,00 euros, equivalen! al 26,93% del cost total de 
projecte estima! en 111.400,00 euros, amb carrec a la partida 0201 23031-48903 del pressupost de 
l'exercici 2018, a favor de Icaria lniciatives Socials, SAL que s'abonara com a lliurament de fons amb 
caracter preví a la justificació (pagaments a compte o anticipats) per dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció, sense que sigui necessaria la constitució de garantía. REQUERIR l'entitat 
beneficiaria per tal que, en un termini no superior als tres mesos a comptar des del 31 de desembre de 
2018, data de finalització del projecte subvenciona!, presentí la justificació de l'aplicació deis fons rebuts 
en la forma que s'estableix en l'expedient. 

87.- (20180410) ATORGAR una subvenció, mitjanr,;ant concessió directa prevista nominativament al 
pressupost de I'Ajuntament de Barcelona, a !'Asociación Banco Farmacéutico, amb NIF núm. G-
64771322, pera la realització del projecte anomenat "Suporta les persones amb desigualtat a l'accés 
als medicaments", per un import de 60.000,00 euros, equivalen! al 60,00% del cost total del projecte 
fixat en 100.000,00 euros, d'acord amb l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
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de subvencions, i l'article 6.1.a) de la normativa general de subvencions de I'Ajuntament de Barcelona. 
DECLARAR la compatibilitat de la subvenció amb qualsevol altres subvencions concedides per altres 
administracions, ens públics o privats. AUTORITZAR, DISPOSAR 1 RECONEIXER l'obligació de la 
des pesa de 60.000,00 euros, equivalen! al 60,00% del cost total de projecte estimat en 100.000,00 
euros, amb carrec a la partida 0201 48694-31111 del pressupost de l'exercici 2018, a favor de 
Asociación Banco Farmacéutico que s'abonara com a lliurament de fons amb caracter previ a la 
justificació (pagaments a compte o anticipats) perdura terme les actuacions inherents a la subvenció, 
sense que sigui necessaria la constitució de garantía. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal de que en 
un termini no superior als tres mesas a comptar des del 31 de desembre de 2018, data de finalització 
del projecte subvenciona!, presentí la justificació de l'aplicació deis fons rebuts en la forma que 
s'estableix en l'annex a aquest acord. 

88.- (20180420) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i Pensium SL peral 
desenvolupament del projecte "Pensió lmmobiliaria", vigent des del dia següent a la seva formalització 
fins al compliment de les obligacions previstes al pacte seté del conveni o com a maxim el 31 de 
desembre de 2019; i es podra prorrogar expressament fins un maxim d'un any per acord de les parts, 
manifestat expressament amb un mes d'antelació a la data de. finalització de la vigencia, mitjangant un 
annex de ratificació (document de prorroga), sempre que la naturalesa de l'objecte ho permeti. 
FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz Castellvi, Tinenta d'Aicaldia i Regidora de I'Area de Drets Socials per 
a la signatura de l'esmentat conveni, aixi com la de tots els documents que se'n derivin. DONAR 
compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

89.- (20180512) APROVAR el conveni entre I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelonabeta Brain 
Research Center, per a l'execució del projecte "Desenvolupament del Programa ALFAcognició", per 
entendre les fases més primerenques i precedents a la demencia deguda a la malaltia d'Aizheimer, que 
instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa 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, per un import de 125.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatoria pública per raons d'interes públic justificades en els informes que consten en l'expedient. 
AUTORITZAR i DI S POSAR, a favor de Fundació Barcelonabeta Brain Research Center, amb NIF núm. 
G65895401, la despesa de 125.000,00 euros, equivalen! al 50% del cost total del projecte (250.000,00 
euros), d'acord amb el desglossament següent: 50.000,00 euros van a carrec de la partida 0201-48903-
31111 del pressupost del Departament de Salut de la Gerencia de Drets Socials, 50.000,00 euros van a 
carrec de la partida 0702-48833-46311 del pressupost de la Gerencia de Política Económica i 
Desenvolupament Local i 25.000,00 euros van a carrec de la partida 0701-48903-92011 del pressupost 
de la Primera Tinencia d'Aicaldia, de l'exercici de 2018. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que en 
un termini no superior als tres mesas a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada presentí la 
justificació corresponent. La justificació es referira a activitats efectuades i despeses realitzades entre 
1'1 de gener i el31 de desembre de 2018. FACULTAR perla signatura de l'esmentat Conveni, aixi com 
la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix a la lma. Sra. Laia Ortiz i Castellvi, Regidora de 
I'Area de Drets Socials i Tercera Tinenta d'Aicaldia, i l'lm. Sr. Gerardo Pisarello i Prados, Primer Tinent 
d'Aicaldia. 

90.- (20180462) APROVAR les bases especifiques de convocatoria corresponent als "Premis El Brot 2019", 
· CONVOCAR els "Premis El Brot 2019", de conformitat amb les bases generals. reguladores deis 
"Premis El Brot", publicades al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona el dia 3 de febrer de 2014. 
AUTORITZAR la despesa de 3.000,00 euros, que anira amb carrec a la partida 0201 481.01 232.21 del 
pressupost de l'any 2019, condicionats a l'existencia de credit adequat i suficient per a fer front a la 
disposició i lliurament d'aquests Premis, amb el següent desglossament: -Premi Jurat Brot: dotal amb 
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1.800,00 euros repartits de manera igualitaria entre les sis millors propostes formades per joves fins a 
25 anys. -Premi Públic Brot: a la proposta formada per joves fins a 25 anys més votada pel públic al 
concert final, dotal amb 300,00 euros. -Premi Jura! Embrió: dotal amb 750,00 euros repartits de manera 
igualitaria entre les.cinc millors propostes formades per joves fins a 18 anys.- Premi Públic Embrió: a la 
proposta musical formada per joves fins a 18 anys més votada pel públic al concert, dotal amb 150,00 
euros. ORDENAR la publicació de la convocatória i de les bases especifiques de convocatória 
corresponent als "Premis El Brot 2019" mitjanyant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Provincia de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

91.- (20180499) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre I'Ajuntarrient de Barcelona i el 
Consorci de Fira Internacional de Barcelona per a la realització del projecte del Saló "La ciutat deis 
somnis - Festival de la Infancia 2018" de conformitat amb la Normativa reguladora deis expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenís administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d'Aicaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
per un import de 180.000,00 euros, amb carrec a la partida 0201 23213 48903 del Departament de 
Promoció a la Infancia de la Direcció d'lnfancia, Joventut i Gent Gran a favor del Consorci de Fira 
Internacional de Barcelona, amb NIF 0-0873006-A, per fer frontales despeses derivades del conveni; 
FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de I'Area de Drets Socials de I'Ajuntament de 
Barcelona per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin del mateix. 

92.- (20140278) APROVAR la subrogació de l'lnstitut Cataládel Sol (INCASOL), amb NIF 00840001B, en la 
posició jurídica que ostentava !'empresa Agencia de I'Habitatge de Catalunya, amb NIF 00801820B, en 
el contracte 14002416-001 que té per objecte Conveni cessió d'ús habitatges inclusió social, com a 
conseqüéncia de la cessió de I'Agéncia de I'Habitatge de Catalunya a favor de lnstitut Catala del Sol 
(INCASOL). ANUL·LAR la disposició de la despesa de l'esmentat contracte adjudica! a I'Agéncia de 
I'Habitatge de Catalunya, amb NIF 00801820B, per un import de 11.199,52 euros, IVA inclós, amb 
carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. DISPOSAR a favor de 
!'empresa lnstitut Catala del Sol (INCASOL), amb NIF 00840001B, les quantitats restants de l'esmentat 
contracte, per un import de 11.199,52 euros, IVA inclós, amb carrec a les partides i als pressupostos 
que s'indiquen en aquest document. ACTUALITZAR d'ofici les dades relatives al compliment de les 
obligacions previstes en el present conveni. 

93.- (20180360) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 33.846,38 euros amb carrec al!s 
pressuposl!os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del Pare Sanitari Pere Virgili, · 
amb NIF S0800012G, en concepte de transició de la gestió de serveis d'atenció primaria d'acord amb el 
conveni de col·laboració de 2018 entre I'Ajuntament de Barcelona, el Servei Catala de la Salut, 
!'empresa pública Pare Sanitari Pere Virgili, el Consorci Sanitari de Barcelona, l'lnstitut de prestacions 
d'assisténcia médica al personal municipal i Prestacions d'assisténcia médica, SL, aprovat per la 
Comissió de Govern e114 de juny de 2018 i signa! el4 de juliol de 2018. 

94.- (20180349) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 36.500,00 euros amb carrec al/s 
pressuposl!os i partida/es indicats en el document comptable, a favor del Consorci d'Atenció Primaria 
de Salut I'Eixample, amb NIF 008010961, en concepte de manteniment deis espais comuns a l'edifici 
del carrer Comte Borrell 305 duran! l'any 2018. 
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ÁREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 

95.- (1394/18) APROVAR el calendari de sessions peral primer semestre de l'any 2019 deis organs deis 
Districtes que es detallen a continuació: Consells Plenaris i Audiéncies Públiques, mes de mar9; 
Consells de Barrí, mesos de gener, febrer i abril. 

96.- (18001423 0399/18) RENUNCIAR al contracte número 18001423 que té per objecte la contractació del 
Servei d'enviament postal a la ciutadania del Codi Personal de Votació per tal de poder votar a la 
consulta ciutadana prevista a Barcelona per al 2018, amb núm. d'expedient 0399/18, i amb un 
pressupost total de licitació de 535.642,80 euros, IVA inclos, atés !'informe emés pel Director de Serveis 
Generals en data 15 d'octubre de 2018, on queden paleses les raons que justifiquen !'interés públic de 
la renúncia, d'acord amb l'article 155 del TRLCSP, davant la pérdua d'objecte del contracte esmentat; 
sense que es consideri que existeixin despeses efectuades pels licitadors que hagin de ser 
especialment indemnitzades per !'existencia d'aquesta renúncia. ANUL·LAR l'autorització de despesa 
del contracte número 18001423 per un import de 535.642,80 euros amb carrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en aquest mateix document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

97.- (18816475 1335/18) ATORGAR la subvenció a Batabat SCCL, amb DNIINIF F64151970, per un import 
de 35.000,00 euros, pera la realització del projecte Audiovisual "Manual d'ús", d'acord amb allo previst 
en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 
17 de desembre de 201 O. DEClARAR la no-inclusió en convocatoria pública donada la excepcionalitat 
que concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de la despesa per 
un import de 35.000,00 euros, amb carrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, a favor de Balaba! SCCL, amb NIF F64151970, pera la realització del projecte Audiovisual 
"Manual d'ús". REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que presentí en data maxima 30 de setembre de 
2019 la justificació deis fons rebuts, aixi com el balan9 economic i la memoria de funcionament de 
l'activitat subvencionada. Aquest haura de contenir memoria d'actuació amb indicació de les activitats 
realitzades i resultats obtinguts i memoria economica simplificada que incloura una relació classificada 
de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finan9at 
l'activitat subvencionada. 

98.- (18816361 1336/18) APROVAR el conveni especific entre I'Ajuntament de Barcelona i el Consell de la 
Joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, pel desenvolupament del Projecte CJB 2018-2019 en els 
·ambits de Cultura, Drets de Ciutadania, de Feminismes i LGBTI+ i de participació i acció comunitaria, 
(annexal Conveni marc subscrit en data 14 de setembre de 2018) que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció de 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 de la normativa general 
reguladora de les subvencions, per un import de 155.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatoria pública per raons d'interés públic justificades en !'informe que consta en l'expedient 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor del Consell de la Joventut de Barcelona amb NIF V08825804, la 
despesa total de 105.000,00 euros equivalen! al 60% del cost total del projecte (175.000,00 euros) amb 
carrec a les partides deis exercicis 2018 i 2019, condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient 
en el pressupost municipal deis exercicis corresponents, següents: 0801-48903-23252: 9.500,00 euros 
en l'exercici 2018 i 9.500,00 euros en l'exercici 2019; 0801-48903-23241: 9.000,00 euros en l'exercici 
2018 i 9.000,00 euros en l'exercici 2019; 0801-48903-23254: 9.500,00 euros en l'exercici 2018 i 
9.500,00 euros en l'exercici 2019; i 0801,48903-23182: 24.500,00 euros en l'exercici 2018 i 24.500,00 
euros en l'exercici 2019. L'import d'aquesta subvenció (105.000,00 euros) i la subvenció de l'lnstitut de 
Cultura de Barcelona (50.00,00 euros) que instrumenta aquest. conveni equivalen al 88,57% de la 
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totalitat del cost del projecte (175.000 euros). REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que presentí la 
justificació de l'aplicació deis fons rebuts en els terminis i formes establerts al pacte sisé d'aquest 
conveni específic. FACULTAR l'lm. Sr. Jaume Asens Llodra, Tercer Tinent d'Aicaldia i Regidor de Drets 
de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparencia, pera la signatura de l'esmentat Conveni específic, 
així com la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix. DONAR compte d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

99.- (18S16391 1358/18) APROVAR el conveni de col·laboració _Annex 111 al conveni marc entre 
I'Ajuntament de Barcelona i Cruz Roja Española, amb NIF Q2866001G, pel projecte "Acollida persones 
immigrants i sol·licitants de protecció internacional", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
mitjanyant concessió directa i amb caracter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.1.a) de la normativa general reguladora 
de les subvencions de I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 246.078,00 euros. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 246.078,00 euros amb carrec al!s pressuposllos i partida/es 
indicats en aquest mateix document, a favor de Cruz Roja Española, amb NIF Q2866001G, pel projecte 
"Acollida persones immigrants i sol·licitants de protecció internacional". REQUERIR l'entitat beneficiaria 
per tal que, en presentí en data maxima 31 de marv de 2019 el balanv económic i la memoria de 
funcionament d'aquesta i justificació deis fons rebuts. Aquesta haura de contenir memoria d'actuació 
amb adjudicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memoria económica justificativa del 
cost de les activitats realitzades i informe de !'auditor. FACULTAR el Tercer Tinent d'Aicaldia, l'lm. Sr. 
Jaume Asens i Llodra, per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n 
derivi. 

100.- (1391/18) APROVAR el conveni entre I'Ajuntament de Barcelona, l'lnstitut de Cultura de Barcelona 
· (ICUB) i I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB) que té per objecte la col·laboració de I'AMB en el 

finanvament de la 2a edició de l'esdeveniment "Dansa Quinzena Metropolitana". FACULTAR l'lm. Sr. 
Jau me Asens i Llodra, Tinent d'Aicaldia de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparencia, 
perla signatura de l'esmentat conveni. 

Districte de Ciutat Vella 

101.- (20155009) PRORROGAR la vigencia del contracte 15C00009 que té per objecte la gestió i 
dinamització d'espais esportius i pistes poliesportives del Districte de Ciutat V ella, des de 1'1 de general 
31 de julio! de 2019, en virtut de la clausula 3 del plec administratiu particular. AUTORITZAR la despesa 
per un import maxim de 146.835,12 euros amb carrec al pressupost de 2019, en concepte de subvenció 
maxima, per mantenir l'equilibri economic, aplicació pressupostaria D/0601/48999/34112, condicionada 
a !'existencia de crédit adequat i suficient al pressupost corresponent i DISPOSAR-LA a favor de 
I'Associació Esportiva Ciutat Vella de Barcelona, NIF G08941494. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, 
en el termini maxim de 15 dies habils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per 
formalitzar la prorroga del contracte a les dependéncies del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de I'Eixample 

102.- (20149202) ACORDAR la continu'itat del servei del contracte número 14C00013 que té per objecte la 
gestió i explotació CC Urgell, de 1'1 de gener al30 d'abril del 2019, per un import de 73.821,00 euros, 
d'acord amb l'art 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny i el plec de clausules administratives, 
segons informes adjunts. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de Ludic3, SCCL, NIF F-
60475902, ad¡udicataria del contracte, amb carrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
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mateix document, condicionada a !'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini maxim de 15 dies habils següents a 
la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la continu'itat del contracte a les 
dependencies Departament de Recursos lnterns. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. 
Maribel Ujeda. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

103.- (20169203) APROVAR la prórroga de .la concessió número 15C00024 que té per objecte la gestió i 
explotació CC Sagrada Familia i casal infantil del Districte de I'Eixample, des de 1'1 de gener del2019 al 
31 de desembre de 2019, per un import de 375.100,00 euros, d'acord amb l'article 29.2 de la Llei 
9/2017 de contractes del sector públic, i la clausula 3a del plec de clausules administratives particulars, 
on es preve u la prórroga de la concessió. AUTORITZAR i DISPOSAR 1' import de 375.100,00 euros, a 
favor de Serveis a les Persones Encis, SCCL, NIF F60137411, adjudicataria del contracte, amb carrec 
al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a !'existencia de 
credit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en 
el termini maxim de 15 dies habils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per 
formalitzar la prórroga del contracte a les dependencies Departament de Recursos lnterns. DESIGNAR 
com a responsable del contracte la Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

104.- (20169204) APROVAR la prórroga de la concessió nymero 15C00020 que té per objecte la gestió i 
explotació Centre cívic i Casal infantil Cotxeres Borrell i Auditori Calabria, 66 del Districte de I'Eixample, 
desde 1'1 de gener del 2019 al31 de desembre de 2019, per un import de 310.391,53 euros, d'acord 
amb l'article 29.2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, i la clausula 3a del plec de clausules 
administratives particulars, on es preveu la prórroga de la concessió. AUTORITZAR i DISPOSAR 
l'import de 310.391,53 euros, a favor de Transit Projectes, SL, NIF b-59489351,. adjudicataria del 
contracte, amb carrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada 
a l'existéncia de credit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que, en el termini maxim de 15 dies habils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
comparegui per formalitzar la prórroga del contracte a les dependencies Departament de Recursos 
lnterns. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

105.- (20169205) APROVAR la prórroga de la concessió número 16C00003 que té per objecte la gestió i 
explotació centre cívic i Casal infantil Fort Pienc del Districte de I'Eixample, des de 1'1 de gener del 2019 
al 31 de desembre de 2019, per un import de 253.921,18 euros, d'acord amb l'article 29.2 de la Llei 
9/2017 de contractes del sector públic, i la clausula 3a del plec de clausules administratives particulars, 
on es preveu la prórroga de la concessió. AUTORITZAR i DI S POSAR l'import de 253.921,18 euros, a 
favor de Ludic3, SCCL, NIF F60475902, adjudicataria del contracte, amb carrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a !'existencia de credit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini maxim 
de 15 dies habils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la prórroga 
del contracte a les dependencies Departament de Recursos lnterns. DESIGNAR com a responsable del 
contracte la Sra. Maribel U jeda. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socia!s, Cultura i Esports. 

Districte de Sants-Montju'ic 

106.- (20172005) PRORROGAR, de m u tu acord, la vigencia del con ve ni per a la gestió cívica del Centre 
Cívic Font de la Guatlla (Districte de Sants-Montju'ic), formalitzat per aquest Ajuntament el 2 de gener 
de 2017 amb I'Associació de Ve'ins i Ve'ines Font de la Guatlla-Magória (NIF G58300963), pel període 
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compres entre el 2 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, d'acord amb el previst a la clausula 
tercera del referit conveni; AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import de 267.482,00 
euros amb carrec a les partides del pressupost municipal deis exercicis 2019-2020 que s'indiquen en el 
corresponent document comptable, condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient en la partida 
deis exercicis respectius, pera subvencionar el desenvolupament de la referida gestió cívica, a favor de 
I'AA VV Font de la Guatlla-Magoria, amb NIF G58300963; REQUERIR l'entitat gestora per tal que, en el 
termini de 5 dies habils, comparegui a les dependéncies municipals pera la signatura de de la prorroga 
del conveni de formalització de la gestió cívica, i REQUERIR l'entitat gestora per tal que, en el termini 
maxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, presentí justificació amb un compte justificatiu 
que haura d'incloure la memoria d'actuació i memoria justificativa del cost total del projecte. DONAR-N E 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

107.- (20172005) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import de 892,51 euros amb carrec 
al/ls pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor de I'Associació de Ve'ins Font 
Guatlla-Magoria, amb NIF G58300963 per a Conveni de Gestió Cívica del Centre Cívic Font de la 
Guatlla, amb moti u de les inscripcions bonificades als ciutadans en situació d'atur al Centre Cívic Font 
de la Guatlla. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de les Corts 

108.- (160200002) COMPENSAR economicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri economic 
financer de la concessió número 16C00009 que té per objecte la gestió, dinamització i coordinació del 
Centre Civic Can Deu, en compliment de la mesura de govern M0711/5998 de 27 de mar9 de 2009, 
modificada a partir de 1'1 de gener de 2012, relativa el pagament del 50% de les quotes ordinaries 
d'accés a les activitats del centre cívic per a les persones en situació d'atur pel periode gener a 
desembre 2018; AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la quantitat de 1.988,40 euros 
amb carrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document a Club Lleuresport de 
Barcelona G60320132. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

109.- (180200001) COMPENSAR economicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri economic 
financer de la concessió número 18C00002 que té per objecte la gestió, dinamització i coordinació del 
Centre Civic Joan Oliver Pe re Quart, en compliment de la mesura de govern M0711 /5998 de 27 de 
mar9 de 2009, modificada a partir de 1'1 de gener de 2012, relativa el pagament del 50% de les quotes 
ordinaries d'accés a les activitats del centre civic pera les persones en situació d'atur pel període gener 
a desembre de 2018; AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la quantitat de 3.031,83 
euros amb carrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document a Club Lleuresport de 
Barcelona G60320132. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

110.- (160200001) COMPENSAR economicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri economic 
financer de la concessió número 16C00002 que té per objecte la gestió, dinamització i coordinació del 
Centre Cívic Trias i Peitx, en compliment de la mesura de govern M0711/5998 de 27 de mar9 de 2009, 
modificada a partir de 1'1 de gener de 2012, relativa el pagament del 50% de les quotes ordinaries 
d'accés a les activitats del centre civic per a les persones en situació d'atur pel període gener a 
desembre de 2018; AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la quantitat de 2.454,55 
euros amb carrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document a Club Lleuresport de 
Barcelona G60320132. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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Districte de Gracia 

111.- (20152001) ACORDAR la continu'itat del conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la 
Coordinadora de Calles de Cultura de Gracia, amb NIF G63100366, signa! el 30 de desembre de 2014 

· pera la gestió cívica Centre Cultural La Violeta, des de 1'1 de gener de 2019 fins al31 de marc; de 2019 
i de conformitat amb la clausula 5ena. aparta! 2.1 de l'esmentat conveni; AMPLIAR l'autorització i 
disposició de despesa per un import de 15.000,00 euros, amb carrec al/s pressuposUos i partida/es 
indicats en aquest mateix document, condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient per l'exercici 
pressupostari de l'any 2019; FACULTAR el Regidor del Districte de Gracia pera la signatura de la 
formalització de la continu'itat del servei del present conveni; REQUERIR a l'entitat beneficiaria per tal 
que, en el termini i en la forma indica! en el text del conveni, presentí la documentació justificativa deis 
fons rebuts. 

112.- (20180032) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i I'Entitat Llu'isos de 
Gracia Barcelona, amb NIF G58040775, pera Promoció d'activitats culturals i participatives, amb una 
vigencia des de la seva signatura i fins al31 de desembre de 2019. Atés !'interés públic de l'esmentada 
entitat i de les accions que duen a terme descrites en el projecte, ES DECLARA la no-inclusió en 
convocatoria pública per aquestes raons i s'instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjanc;ant 
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 25.000,00 euros per l'any 2018, 
equivalen! al 48,73% del cost total del projecte (51.300 euros) i 27.000,00 euros per l'any 2019, 
equivalen! al 49,63% del cost total del projecte (54.400 euros), condicional a l'existéncia de crédit 
adequat i suficient en la partida corresponent per a l'exercici 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa amb carrec al/s pressupostlos i partida/es indicats en el corresponent document. REQUERIR 
l'entitat beneficiaria per tal que, en el. termini maxim de 3 mesos a partir de la finalització del Projecte, 
presentí el balanc; económic i la memoria de fulicionament d'aquesta i justificació deis fons rebuts. 
FACULTAR el Regidor del Districte de Gracia pera la signatura deis documents necessaris pera 
materialitzar aquest conveni. 1 DONAR,NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

113.- (20190007) ÁPROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i el Taller d'História 
de Gracia Centre d'Estudis, amb NIF G60573219, pera la Gestió Cívica deis equipaments de la finca 
Sansalvador i el refugi antiaeri de la plac;a del Diamant, de conformitat amb l'article 34 de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona, el Reglament de Participació 
Ciutadana aprovat pel Plenari del Consell Municipal del 6 d'octubre de 2017 i amb la Normativa 
reguladora deis expedients d'autorització de l'atorgament de convenís administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per decret d'Aicaldia el 27 d'abril de 2011; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la quantitat de 80.000,00 euros a favor de l'esmentada Entitat, en concepte 
de subvenció maxima per al desenvolupament del projecte de Gestió Cívica, amb carrec al/s 
pressuposUos i partida/es indicats en aquest mateix document, condicional, quant a l'exercici 2019 i 
2020, a !'existencia de crédit adequat i suficient en la partida corresponent; FACULTAR pera la seva 
signatura el Regidor del Districte de Gracia, lm. Sr. Eloi Badia i Casas; ABONAR les esmentades 
quantitats a I'Entitat Taller d'História de Gracia Centre d'Estudis, amb NIF G60573219, d'acord amb alió 
establert en el conveni, previa signatura del present acord per ambdues parts; REQUERIR a l'entitat 
beneficiaria per tal que, en el termini i en la forma indicats al text del conveni presentí la documentació 
justificativa deis fons rebuts. Aquesta haura de contenir memoria d'actuació amb indicació de les 
activitats realitzades i resultats obtinguts, memoria económica justificativa del cost de les activitats 
realitzades i informe de !'auditor. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

114.- (187/2014) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa perla continu'itat del servei pel període de 1'1 
general 31 de mar9 de 2019 del contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, 
número 14C00015 que té per objecte la gestió i els serveis a les ludoteques Arimel i el Galliner i els 
casals infantils Guinardó, La Torre i Teixonera, per un import de 91.583,01 euros, amb carrec al 
Pressupostlos i Partida/es indlcades en aquest mateix document, condicionada a !'existencia de credit 
adequat i suficient en el/s pressupostlos corresponentls; en compliment de les clausules núm. 17, 2.a i 
núm. 3, 1.2 e) del plec de clausules administratives de l'esmentat contracte, i el previst a l'article 235 a) 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis deis ens 
locals. DISPOSAR-LA a favor de Progess Projec. Gestió Serveis Socials SL, NIF B59960526. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini maxim de 15 dies habils següents a la recepció 
d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la continu'itat del servei del contracte a les 
dependencies del Districte d'Horta-Guinardó. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Directora de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori del Districte d'Horta-Guinardó. 

115.- (1/2018) ADJUDICAR el contracte núm. 18002094 que té per objecte la gestió, la dinamització i 
l'organització de les activitats de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic Carmel, · 
situat al carrer Santuari número 27 del Districte d'Horta-Guinardó, per un import de 67 4.372,57 euros 
(IV A inclós), de conformitat ambla proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a QSL 
Serveis Culturals SLU, amb NIF 860641925, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, sotmés a la condició suspensiva d'existéncia de crédit adequat i suficient en 
el/s pressupostlos posterior/s a l'actual. DI S POSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 
674.372,57 euros (IV A inclós), deis quals 557.332,70 euros corresponen al preu net i 117.039,87 euros 
a I'IVA. FIXAR en 27.866,64 euros l'import de la garantía definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, 
en el termini maxim de 15 dies habils següents 1l la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
comparegui per formalitzar el contracte a les dependéncies del Districte d'Horta-Guinardó. DESIGNAR 
com a responsabl~? del contracte el/la Director/a Serveis a les Persones i al Territori. DONAR compte 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

116.- (222/2018) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 300.000,00 euros amb carrec al/s 
pressupostlos i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Fundació Privada Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau,amb NIF G08197774, relativa al conveni pel nou passeig de vianants que 
unira per !'interior del recinte de !'Hospital el carrer Cartagena amb el de Sant Quinti. APROVAR 
l'esmentat conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, amb NIF G08197774, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjan9ant 
concessió directa i amb caracter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2c) 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'Ájuntament de Barcelona, per un import de 300.000,00 euros. REQUERIR l'entitat 
beneficiaria per tal que, en el termini maxim de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, presentí 
el balan9 economic i la memoria de funcionament d'aquesta i justificació deis fons rebuts. FACULTAR la 
lma. Sra. Mercedes Vidal Lago, Regidora del Districte d'Horta-Guinardó, per a la signatura del 
l'esmentat conveni. 

117.- (230/2014) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa perla continu'itat del servei pel període de 1'1 
de gener al30 de juny de 2019 del contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, 
número 14C00019, que té per objecte la direcció, promoció, dinamització i organització de les activitats 
de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural de I'Espai Jove Boca Nord, per una subvenció maxima 
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de 124.021 ,80 euros, amb carrec al Pressupostlos i Partida/es indicades en aquest mateix document, 
condicionada a l'existéncia de crédit adequat i suficient en el/s pressupostlos corresponentls; en 
compliment de les clausules núm. 17, 2.a i núm. 3, 1.2 e) del plec de clausules administratives de 
l'esmentat contracte, i el previst a l'article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals. DISPOSAR-LA a favor de lniciatives i 
Programes, SL, NIF B59545913. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini maxim de 15 dies 
habils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la continui'tat del serve! 
del contracte a les dependéncies del Districte d'Horta-Guinardó. DESIGNAR com a responsable del 
contracte a la Directora de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori del Districte d'Horta
Guinardó. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Nou Barris 

118.- (18010198) INICIAR l'expedient pera la contractació de la Gestió i dinamització de serveis del Centre 
Civic Torre Llobeta, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 
contracte 1805175, mitjanyant tramitació ordinaria, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 617.377,94 euros (IV A incl6s), i un valor estimat de 765.344,55 euros. 
APROVAR les actuacions preparatories efectuades, el plec de clausules administratives particulars, 
annexes i el plec de prescripcions técniques reguladors del contracte i CONVOCAR la licitació per a la 
seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb carrec a la partida 227.19-337.11-06.08 
deis pressupostos 2019-2021, amb el següent desglossament: pressupost net 510.229,70 euros; ti pus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de I'IVA de 107.148,24 euros, condicionada a l'existéncia de crédit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual ates que l'execució d'aquest contracte 
s'iniciara l'exercici següent a la seva autorització. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

119.- (18010209) INICIAR l'expedient pera la contractació del Programa de Gent Gran de Nou Barris, amb 
mesures (le contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18005895, mitjanvant tramitació 
ordinaria, amb la utilització del' procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.292.455,34 
euros (IVA incl6s), i un valor estimat de 2.007.222,31 euros. APROVAR les actuacions preparatóries 
efectuades, el plec de clausules administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions tecniques 
reguladors del contracte i CONVOCAR la licitació pera la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat amb carrec a la partida 227.19-232.31-06.08 deis pressupostos 2019-2021, amb el següent 
desglossament: pressupost net 1.174.959,40 euros; tipus impositiu del10% d'IVA, i import de I'IVA de 
117.495,94 euros, condicionada a l'existencia de credit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l'actual ates que l'execució d'aquest contracte s'iniciara l'exercici següent a la seva 
autorització. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

120.- (15SJ0077) PRORROGAR el conveni de gestió cívica pera la gestió de les activitats a l'equipament 
municipal Camp de futbol de Canyelles, ubicat a la carretera Alta de Roquetes, 55-63, entre 
I'Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l'entitat Club Esportiu Canyelles, amb NIF 
G64599715, sense dotació pressupostaria i pel període de 1'1 de gener de 2019 fins al31 de desembre 
de 2020, segons estableix la clausula 3 del conveni, signat el 25 de juliol de 2016. FACULTAR pera la 
signatura de la prorroga de l'esmentat conveni la lma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de 
Nou Barris. DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. . . 

121.- (15SJ0080) PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats a l'equipament 
municipal Complex Esportiu Municipal La Guineueta, ubicat al carrer Castor, 1-11 de Barcelona, entre 
I'Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l'entitat Club Escola Esportiva Guineueta, amb NIF 
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858502436, sense dotació pressupostaria i pel periode de 1'1 de gener de 2019 fins al31 de desembre 
de 2020, segons estableix la clausula 3 del conveni, signa! el13 de setembre de 2016. FACULTAR per 
a la signatura de lá prorroga de l'esmentat conveni la lma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte 
de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de San! Andreu 

122.- (09-CONV-584/1 8) APROVAR el conveni de gestió civica entre I'Ajuntament de Barcelona -Districte de 
Sant Andreu- i la Federació d'Entitats Socioculturals i de Lleure de San! Andreu de Palomar, per a la 
gestió de l'equipament del Casal de Barri de San! Andreu, pel periode 1 de generde 2019 fins el31 de 
desembre de 2020, amb possibilitat de prórroga per un periode de dos anys més. ATORGAR una 
subvenció extraordinaria mitjangant concessió directa, a favor de la Federació d'Entitats Socioculturals i 
de Lleure de Sant Andreu de Palomar amb NIF 864770845, per un import de 201.615,56 euros, pera 
l'anualitat 2019, i de 204.639,79 euros, pera l'anualitat 2020, equivalen! al 77,58% del cost total del 
projecte, d'acord amb l'establert als articles 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 de I'Ajuntament; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 406.255,35 euros (amb el desglossament de 201.615,56 
euros per a l'exercici 2019 i 204.639,79 euros. per a l'exercici 2020) amb carrec als pressupostos 2019 i 
2020 i partida 48902/92416, condicional a l'existéncia de crédit adequat i suficient en la partida 
corresponent per a aquests exercicis, per subvencionar l'execució del projecte que té per objecte la 
gestió civica de l'equipament municipal Casal de Barri de San! Andreu; REQUERIR l'entitat beneficiaria 
per tal que, abans del 31 de marg de 2021, presentí la justificació deis fans rebuts, mitjangant un 
compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor condicional al compliment deis requisits de l'article 
74.1 del RD 887/2006, d'acord amb el qué estableix l'article 10é de la Normativa general de 
subvencions de I'Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte de San! Andreu, lma. 
Sra. Laia Ortiz Castellví, pera la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents 
que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

123.- (09-CONV-528.2/18) APROVAR la Segona prorroga del Conveni de gestió cívica entre I'Ajuntament de 
Barcelona - Districte de San! Andreu - i I'Associació Ve'inal San! Andreu Sud, per .a la gestió de 
l'equipament del casal de barri de Can Portabella, amb NIF 858460338, i l'atorgament d'una subvenció 
mitjangant concessió directa, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del Casal de Can 
Portabella, des de 1'1 de gener al31 de desembre de 2019, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 
de la Llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.2 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions de I'Ajuntament. AUTORITZAR i DISPOSAR la quantitat de 
75.000,00 euros, en concepte de subvenció maxima, a favor de l'entitat esmentada, amb carrec a la 
partida i programa corresponent del pressupost del Districte per a l'exercici 2019, condicionada a 
l'existéncia de crédit adequat i suficient. FACULTAR la regidora del Districte de San! Andreu, lma. Sra. 
Laia Ortiz Castellví, per a la formalització de la prorroga, així com la de tots aquells acles que se'n 
derivin; REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en el termini i en la forma indicats en el text del 
conveni de col·laboració, presentí la documentació justificativa deis fans rebuts. 

124.- (09-CONV-585/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona -Districte de 
San! Andreu- i I'Associació Club Lleuresport, pera la realització del projecte Sinérgics de Baró de Viver, 
al Districte de San! Andreu, pel període 1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019. ATORGAR una 
subvenció extraordinaria mitjangant concessió directa, a favor de I'Associació Club Lleuresport amb NIF 
860320132, per un impar! de 110.000 euros, equivalen! al 99,95% del cost total del projecte, i una 
durada des de 1'1 de gener de 2019 fins al31 de desembre de 2019, d'acord amb l'establert als articles 
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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 de 1'-Ajuntament; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
110.000,00 euros, amb cimec a la partida pressupostaria 48902/92412, a I'Associació Club Lleuresport, 
per subvencionar l'execució del projecte Sinérgics de Baró de Viver, al Districte de San! Andreu pel 
període 1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2019, supeditada a l'existéncia de crédit 
adequat i suficient. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, abans del 31 de mar<;: de 2020, presentí 
la justificació deis fons rebuts, mitjan¡;:ant un compte justificatiu simplifica!, d'acord amb el que estableix 
l'article 10e de la Normativa general de subvencions de I'Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la 
regidora del Districte de San! Andreu, lma. Sra. Laia Ortiz Castellví, per a la signatura de l'esmentat 
conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-N E compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

125.- (09-CONV-587/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Districte de San! Andreu de 
I'Ajuntament de Barcelona i I'Associació Cultural Grup de Pintors de San! Andreu, per tal de fixar els 
termes de la col·laboració entre les parts pera la celebració d'una lira- mostra de pintura que permeti 
als ciutadans de Barcelona la possibilitat de gaudir de !'oferta cultural i potenciar el coneixement de la 
creació artistica d'autors de Sant Andreu; FACULTAR la regidora del Districte de San! Andreu, lma. 
Sra. Laia Ortiz Castellví, pera la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents 
que se'n derivin del mateix; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

126.- (09-CONV-500.1/18) APROVAR l'addenda de prórroga i modificació del conveni col·laboració entre 
I'Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu i I'Associació Agrupament Ferroviari de Barcelona, 
per a l'organització del mercal tradicional Masadas®; FACULTAR la regidora del Districte de Sant 
Andreu, lma. Sra. Laia Ortiz Castellví, pera la signatura de l'esmentada addenda, així com la de tots 
aquells documents que se'n derivin d'aquest. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets 
de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Districte de Sant Martí 

127.- (20194000) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Joves del Clot i el Camp de I'Arpa del Clot a 
I'Associació Casal de Joves del Clot-Camp de I'Arpa, amb NIF 866228487, per haver obtingut la millor 
puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts en les Bases reguladores de l'adjudicació de 
la.gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presenta!, ambla proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats. DISPOSAR la despesa a favor de I'Associació Casal de Joves 
del Clot"Camp de I'Arpa, amb NIF 866228487, en concepte de subvenció prevista a la Base Quarta de 
les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 32.000,00 euros per l'any 
2019 i 34.000,00 euros pera l'any 2020, amb carrec al/s pressupost!os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, condicionats a !'existencia de crédit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat 
beneficiaria que, en el termini de 5 dies habils, comparegui a les dependencies municipals per la 
signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiaria que, en el 
termini maxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presentí justificació amb un 
compte justificatiu que haura d'incloure memoria d'actuació i memoria justificativa del cost total del 
projecte. FACULTAR al regidor del Districte de Sant Martí per a la signatura de l'esmentat conveni. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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' ÁREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

128.- (94/2018SF OP) APROVAR !'Oferta pública extraordinaria d'ocupació de Pares i Jardins de Barcelona, 
lnstitut Municipal, per a l'estabilització d'ocupació tem-poral, d'acord amb la Disposició addicional vint-i
novena, aparta! U.?, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de I'Estat per l'any 
2018, de 54 places de diferents categories distribu'ides com segueix: 30 places d'auxiliar de jardiner/a; 1 
pla¡;;a d'auxiliar administratiu/iva; 1 pla¡;;a de mecimic; 3 places d'oficial administratiu/iva; 6 places de 
tecnic 1; 5 places de tecnic 2; 8 places de xofer. PUBLICAR la present oferta pública d'ocupació al 

· Butlletí Oficial de .la Provincia de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
COMUNICAR-HO al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern de I'Estat a Catalunya als efectes del que disposa 
l'article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 

129.- (20170230P)PRORROGAR, a !'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un 
període compres des de 1'1 de febrer de 2019 fins al31 de gener de 2020, el contracte 17001390-001 
que té per objecte els serveis d'operació del Centre de gestió de Mobilitat Urbana de la ciutat de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudica! a !'empresa CGMU Operació 
UTE ETRA Bonalsa-Eiect. Trafic, SA, amb NIF U67107052, per un import total de 602.732,87 euros 
(IV A inclos), 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 602.732,87 euros, IVA inclos, amb 
carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a !'existencia 
de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a !'actual. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que comparegui a les dependencies d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hiibils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

130.- (20080060M Z Centre) MODIFICAR, a !'empara del RDLL 02/2000 TRLCP, de 16 de juny, Text Refos 
de la Llei de, Contractes de les Administracions Públiques, el contracte 08000528-001 que té per objecte 
la gestió deis serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de 
Barcelona, Zona Centre, adjudica! a !'empresa FCC Fomento Construcciones y Contratas, SA, amb NIF 
A28037224, per un import maxim de 3.420.474,30 euros (IVA inclos). d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 3.420.474,30 euros, IVA inclos, amb carrec a la partida i al 
pressupost que s'indiquen en aquest document, condicional a !'existencia de credit adequat i suficient 
en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 113.073,53 euros l'import del reajustament de la garantía 
definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependencies d'Administració 
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hiibils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR-N E compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

131.- (20080060M Z Est) MODIFICAR, a !'empara del RDLL 02/2000 TRLCP, de 16 de juny, Text Refos de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el contracte 08000529-001 que té per objecte la. 
gestió deis serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona. 
Zona Est, adjudica! a !'empresa Urbaser SA, amb NIF A79524054, per un import maxim d'1 .329. 117.41 
euros (IVA inclos), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import d'1 .329. 117.41 euros, IVA 
inclos, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest document, condicional a 
!'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 43.937,77 euros 
l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
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dependéncies de Administració pera la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des 
de la recepció de la notificació. DONAR-N E compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

132.- (20080060M Z Nord) MODIFICAR, a l'empara del RDLL 02/2000 TRLCP, de 16 de juny, Text Retos de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el contracte 08000527-001 que té per objecte 
gestió deis serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona .. 
Zona Nord, adjudica! a !'empresa Tratamiento Residuos UTE Corporac. CLD Servicios Urbanos, amb 
NIF U64993256, per un import maxim d'1.900.408,29 euros (IVA indos), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat conlracte per un import d'1.900.408,29 euros, IVA indos, amb cimec a la partida i al 
pressupost que s'indíquen en aquest document; condicional a l'existéncia de crédit adequat i suficient 
en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 62.823,41 euros l'import del reajustament de la garantía 
definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependéncies d'Administració 
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR-N E compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

133.- (750/2018) Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració interadministrativa entre I'Ajuntament de 
Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per objecte la construcció d'un pas 
per als vianants adaptat per l'accés al triangle ferroviari des del carrer de Josep Soldevila de conformitat 
amb I'Acord marc regulador de les relacions entre la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, ·sA i 
I'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 30 de juny de 2016, pel 
desenvolupament de les actuacions d'execució de les obres d'urbanització i les obres ordinaries 
d'infraestructures corresponents a les actuacions derivades de I'Acord de col·laboració celebrat en data 
12 de juny de 2002 entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i I'Ajuntament de 
Barcelona. Segon.- FACULTAR a la Quarta Tinenta d'Aicaldia de I'Ajuntament de Barcelona, lma. Sra. 
Janet Sanz Cid, la signatura del present conveni i deis acles que se'n derivin; i Tercer.- AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 537.411,46 euros amb carrec al/s pressupósUos i la/es 
partides indicats en aquest mateix document, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA, amb NIF 
A63198451, per ter front a les despeses derivades del conveni. 

134.- (20160150M) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 16000643-
001 que té per objecte el manteniment integral deis túnels urbans de Barcelona, adjudica! a !'empresa 
Aeronaval Construcciones e Instalaciones, SA, amb NIF A28526275, en el sentit de MINORAR 
l'esmentat contracte en un import de 425.000,00 euros, IVA inclos, d'acord amb !'informe deis serveis 
técnics municipals que obra a l'expedient i amb la clausula 20.2 del Plec de Clausules Administratives 
Particulars. APLICAR aquesta minoració de la consignació amb carrec als Pressupost i Partida 
indicades en aquest mateix document. NOTIFICAR la present resoiUció a l'interessat. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

135.- (20170005P1) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un 
període compres des del 6 de febrer de 2019 fins el 5 de febrer de 2021, el contracte 16006347-001 
que té per objecte la "Conservació i el manteniment del Park Güell, Lot 1, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercal laboral", adjudica! a !'empresa Obres i 
Contractes Penta, SA, amb NIF A60514643, per un import total de 750.000,00 euros (IVA inclós), 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedíent. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 750.000,00 euros, IVA inclós, amb carrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicional a l'existéncia 
decrédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que comparegui a les dependéncies de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
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formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-N E 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

136.- (20170005P2) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un 
periode compres des del 6 de febrer de 2019 fins al 5 de febrer de 2021, el contracte 16006350-001 
que té per objecte la "Conservació i el manteniment deis monuments (2017-2018), Lot 2, i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercal laboral:', adjudica! a !'empresa 
Obres i Contractes Penta, SA, amb NIF A60514643, per un import total de 2.280.000,00 euros (IVA 
inclos), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DI S POSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 2.280.000,00 euros, IVA inclos, amb carrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a l'existéncia de crédit 
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependéncies de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el 
termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i MQbilitat. 

137.- (20170005P3) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un 
periode compres des del 6 de febrer de 2019 fins el 5 de febrer de 2021, el contracte 16006356-001 
que té per objecte la "Conservació i el manteniment deis Edificis, Lot 3, i el foment de l'ocupació de 
perqones amb dificultats particulars d'inserció al mercal laboral", adjudica! a !'empresa Eurocatalana 
Obres i Serveis SL, amb NIF 862554035, per un import total d'1.520.000,00 euros (IV A inclos), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DI S POSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import d'1 .520.000,00 euros, IVA inclos, 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 comparegui a les 
depent!éncies d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
habils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

138.- (20170005P4) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un 
període compres des del 6 de febrer de 2019 fins al 5 de febrer de 2021, el contracte 16006357-001 
que té per objecte la "Conservació i el manteniment del Monestir de Pedralbes, Lot 4, i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercal laboral", adjudica! a !'empresa 
SAU Comsa Service Facility Management, amb NIF A60470127, per un import total de 750.000,00 
euros (IV A inclos), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmlmtat contracte per un import de 750.000,00 euros, IVA inclos, amb 
carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a l'existéncia 
de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que comparegui a les dependéncies d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-N E 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

139.- (20170229P) PRORROGAR, a l'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per un 
periode compres des del 1 de febrer de 2019 fins el 31 degener de 2020, el contracte 17001791-002 
que té per objecte els serveis especialitzats de manteniment, reparació, adaptació i supervisió 
d'instal·lacions al Centre de Gestió de Mobilitat Urbana de la ciutat de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudica! a !'empresa SA-CGMU Manteniment Ley 18/1982 de UTE 
ETRA Bonal SA-Eiectronic Trafic, amb NIF U67107086, per un import total de 625.749,70 euros (IV A 
inclos), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DI S POSAR 
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la despesa de l'esmentat contracte per un import de 625.749,70 euros, IVA inclós, amb carrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a l'existéncia de crédit 
adequat i suflcient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependéncies de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el 
termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

140.- (20180326D)EXCLOURE de la licitació del contracte que té per objecte la direcció facultativa i 
assisténcia técnica a els contractes de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa 
urbana i abalisament seguretat viaria 2019-2023 i de la contracta de fabricació, col·locació i posterior 
retirada de la senyalització excepcional per a la prohibició d'estacionament degut a actes a la ciutat de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible a Ingenieros Emetres, SLP d'acord amb 
l'art. 149.6 de la LCSP d'acord amb !'informe que consta a l'expedient. ADJUDICAR el contracte núm. 
18002378, per un import de 931.700,00 euros (IV A inclós), de conformitat ambla proposta de valoració 
i classificació continguda en l'expedient a IPLAN Gestion Integral, SL amb NIF B64906845, i d'acord 
amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmés a la condició suspensiva 
d'existéncia de crédit adequat i suficjent en el/s pressuposUos corresponenUs. DISPOSAR a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 
aquest mateix document amb un import de 931.700,00 euros (IV A inclós), deis quals 770.000,00 euros 
corresponen al preu net i 161.700,00 euros a I'IV A. FIXAR en 38.500,00 euros l'import de la garantía 
definitiva i RETEN IR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta 
modalitat de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim 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 habils 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 al Sr. Albert Moreno 
Alvarez. DONAR-N E compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

141 .- (20190326) ALLIBERAR la quantitat de 189.316,62 euros (IV A inclós), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18002378 que té per objecte Direcció facultativa i assisténcia técnica a les 
contractes de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament 
seguretat viaria 2019-2023 i de. la contracta de fabricació, col·locació i posterior retirada de la 
senyalització excepcional per a la prohibició d'estacionament degut a actes a la ciutat de Barcelona, 
amb mesures de contractació pública spstenible, el qual ha estat adjudicat a !'empresa IPLAN Gestión 
Integral, SL, amb NIF B64906845, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en el document. 

142.- (G001/2018) APROVAR inicialment la regulació de la Ponencia Técnica de Terrasses, de conformitat 
amb els articles 92 i 93 de I'Ordenanya, de 20 de desembre de 2013, de terrasses, addicionats en virtut 
de la modificació aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 29 de juny de 2018. 
SOTMETRE-LA a informació pública, durant un termini de trenta dies a comptar des de l'endema de la 
seva publicació en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona, i DIFONDRE-LA a través de la "web" 
de 1' Ajuntament. 

143.- (18SD0167CO) APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Servei Catala de Transit i I'Ajuntament 
de Barcelona pel manteniment, reparació i modificació d'equips i sistemes de control de transit a les 
rondes (ronda de Dalt i ronda del Litoral); FACULTAR la Quarta Tinenta d'Aicaldia, lma, Sra. Janet 
Sanz Cid, pera la seva signatura. 
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Districte de Sants-Montju'ic- Districte dei'Eixample 

144.- (17pl16526) APROVAR inicialmeni, de coríformitat amb l'article 68, 1.a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic d'establiments de concurrencia pública i altres activitats de 
I'Avinguda del Paral·lel, 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 de dos mesos; PRORROGAR 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 
1/201 O de 3 d'agost (en endavant TRLU) l'atorgament de !licencies ilo 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'Ordenan9a municipal de les activitats i deis 
establiments de concurrencia pública (OMAECP): 1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes 
coberts; 2, 1.2. Activitats esportives recreatives 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 .5.2. Especialistes alimentaris. Caramels i gelats (inclou orxateries), sense 
degustació; EC 1 .6. 1, Especialistes alimentaris. Plats preparats; EC 2 Establiments alimentaris en régim 
d'autoservei; EC 3.1, Botigues de conveniencia (superficie venda<500 m2 i oberts al públic >18 hores); 
EC 3.2. Botigues annexes a gasolineres; EC 3.3. 1, Establiments amb maquines expenedores 
d'aliments; EC 3.3.3. Comer9 alimentari amb. degustació; P1.2. Establiments que no compleix amb els 
requisits d'establiments hotelers pero que ofereix allotjament fracciona! en temps, inclosos els 
establiments tradicionalment anomenats "meublés"; V1, Exposició i venda o lloguer de bicicletes; V2. 
Exposició i venda o lloguer de motos i complements; V3, Exposició i venda o lloguer de vehicles de 
mobilitat personal; V4. Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport; ST1 
Magatzem temporal de mercaderies no perilloses; ST2 Establiment en qué es comercialitza la venda de 
viatges i serveis turístics; ST3 Oficina o punt d'informació turística; PRORROGAR 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 prévies vinculades a la instal·lació d'aquestes activitats, ampliació i 
reforma de local si suposen augment d'aforament SUSPENDRE en l'ambit del present pla l'atorgament 
de !licencies i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 
sectorial, per a la instal·lació Q l'ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents de 
I'OMAECP: EC 1, 1.4 Establiments alimentaris, Bodega. EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds 
d'atorgament de !licencies presentades abans de l'executivitat deis respectius acords de suspensió, les 
comunicacions prévies a l'exercici de les activitats sotmeses al régim 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! 
admés 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'esmentat article 73 del TRLU, tenint en 
consideració que hi ha planejaments vigents que incideixen en aquesta qüestió; 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 llicéncies fonamentades en el regim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament que s'aprova inicialment; SOTMETRE'L al Consell Municipal pera la seva 
aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
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Districte de Sants-Montju'ic- Districte de Nou Barris 

145.- (2016 SO 363 (57/2017) DONAR-SE per assabentada del decret de I'Aicaldia, de 14 de desembre de 
2018, que APROVA la segona Addenda al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
I'Ajuntament de Barcelona per a la reordenació deis equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona 
subscrit entre I'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya aprovat per Decret de I'Aicaldia 
de 9 de gener de 2017 (ratifica! pel Plenari del Consell municipal en sessió de 27 de gener de 2017) la 
qual té per objecte l'ampliació deis terminis establerts en l'esmentat conveni, a !'empara de l'apartat 
tretzé del mateix, per a dur a terme les operacions urbanístiques i patrimonials per a la construcció 
d'uns nous equipaments penitenciaris; FACULTA la Quarta Tinenta d'Aicaldia de I'Ajuntament de 
Barcelona, lma. Sra. Janet Sanz Cid, la signatura del present conveni i deis actes que se'n derivin i 
DISPOSA ratificar l'esmentat decreten el proper Consell Plenari que es celebri. 

Districte de I'Eixample 

146.- (2BC 2018/129) APROVAR inicialment el Projecte d'adequació interior i reforma per al nou servei 
d'espai de cures i direcció de salut al carrer Viladomat 127, al Districte de I'Eixample de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb !'informe de Conformitat Técnica del Projecte que figura a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reprodurt, amb un pressupost de 744.747,46 euros, 
IVA del 21% indos, d'acord amb alió que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text Retos de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya; SOTMETRE'L 
a informació pública durant un termini de 30 dies habils, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podra 
examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

147.- (2BC 2018/130) APROVAR inicialment el Projecte d'adequació interior peral nou servei d'atenció a la 
dependencia (zona 1), Ciutat Vella, Sants, les Corts i Sarria, al carrer Viladomat 127 de Barcelona, del 
Districte de I'Eixample, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'informe de Conformitat Técnica del Projecte 
que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reprodurt, amb un pressupost 
de 509.124,02 euros, IVA del 21% indos, d'acord amb alió 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 régim local de 
Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies habils, a comptar a partir del 
dia següent al de la seva publicació al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), termini 
durant el qual es podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

Districte de Sants-Montju'ic 

148.- (2016 SO 0156 PB) APROVAR inicialment el Conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU peral desenvolupament de la nova extensió de la xarxa prevista en 
el Pla Especial d'lnfraestructures de la Marina del Prat Vermell de la Modificació del Pla General 
Metropolita, (aprovada definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona en 
sessió del2 d'octubre de 2006 (DOGC de 24/11/2006), per un import de 10.321.469,38 euros (21% IVA 
inclos) amb el benentés que, els compromisos adquirits en el mateix formen part deis costos 
d'urbanització de tot l'ambit abans referit tal i com s'estableix en el Pla Especial d'lnfraestructures, 
aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern en sessió de 19 de julio! de 2018, la gestió i 
execució deis quals sera portada a terme per l'lnstitut Municipal d'urbanisme d'acord amb les 
atribucions establertes en el seu objecte social. FACULTAR el Gerent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, 
Sr. Jordi Campillo Gámez, per a la signatura del present conveni i deis actes que se'n derivin. 
TRAMETRE una copia compulsada del conveni signat a la Direcció General de Relacions lnstitucionals 

Ref:CG•H/18 
V. 24- \2- 2018 
10: 21 

43 



i al Departament d'Afers i Relacions lnstitucionals i Exteriors i Transparencia, en compliment de l'article 
110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment administratiu de Catalunya, en redacció donada 
perla Llei 16/2015 i de conformitat amb l'article 309.1 del ROAS. CONDICIONAR !'eficacia del present 
acord a l'aprovació definitiva del Pla Especial d'lnfraestructures de la Marina del Prat Vermell per l'órgan 
de govern competen!. SOTMETRE a informació pública el present Conveni pel termini d'un mes, ates el 
seu caracter d'urbanistic, de conformitat amb l'article 104 del Text refós de la Llei d'urbanisme i amb els 
articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme mitjan¡;;ant la inserció de l'anunci corresponent al Butlleti Oficial de la Provincia i en un deis 
diaris de major difusió amb el benentés que si transcorregut el termini no s'han presenta! al·legacions 
en contra esdevindra aprovat definitivament sense la necessitat d'adoptar un nou acord. NOTIFICAR. el 
present acord als interessats als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

149.- (3BC 2016/184) APROVAR definitivament el Projecte pera la millora de diversos pares i jardins de la 
ciutat de Barcelona. Lot 2 - Jardins Mossén Costa i Llobera, al Districte de Sants-Montju'ic de 
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'informe T écnic del Projecte que figura a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduH, amb un pressupost d'1.080.369,00 euros, el 
21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb alió 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 régim local de 
Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament. 

Districte de Sarria-San! Gervasi 

150.- (5BD 2017/012) APROVAR definitivament el Projecte refós del Projecte executiu de reurbanització del 
carrer Major del Rectoret, entre el carrer Marco Polo i el núm. 102 del carrer Major del Rectore! i 
projecte executiu de reurbanització de l'encreuament del carrer Major del Rectore! amb el carrer Marco 
Polo i el primer tram del carrer Marco Polo, al Districte de Sarria - San! Gervasi de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe Técnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduH, amb un pressupost d'1.17 4.727,01 euros, el 21% de l'impost 
del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb alió 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 régim local de Catalunya; APROVAR 
les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia eléctrica i de constitució de la 
servitud de pas aeri/subterrani de línies de Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que 
inclou el projecte executiu. FACULTAR el Gerent del Districte de Sarria-Sant Gervasi per aprovar i 
formalitzar el conveni especific que apliqui les circumstancies concretes a les bases esmentades, 
d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector eléctric; NOTIFICAR a les parts interessades; PUBLICAR aquest acord al Butlleti Oficial de la 
Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament. 

Districte d'Horta-Guinardó 

151.- (7BC 2Q18/098) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer Feliu Codina 
entre el carrer Chapi i el carrer Eduard Toda, del carrer Chapí entre el carrer Feliu Codina i el carrer 
Vent i del carrer Chapi entre el carrer Rectoría i el carrer Feliu Codina, al Districte d'Horta-Guinardó de 
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe Técnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduH, amb un pressupost d'1.910.543,13 euros, el. 
21% de l'impost del valor, afegit (IV A) inclós, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Relós de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya (TRLMRLC) 
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i APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia eléctrica i de constitució 
de la servitud de pas aeri/subterrani de Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que 
inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent d'Ecologia Urbana per a aprovar i formalitzar els 
convenís específics 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 eléctric 
i PUBLICAR aquest acord al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), en un deis diaris de 
més circulació de Catalunya, a la GasetaMunicipal i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament. 

Districte de Nou Barris 

152.- (18PL16619)APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ampliació d'usos de la parcel·la situada a la carretera del Pral, 
núm. 8-14; promogut per Heptaprim SA; 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. 

153.- (18PL16625) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla Especial Urbanistic i de Millora Urbana per a la regulació deis equipaments de la 
playa de Ca n'Ensenya, al Districte de Nou Barris; d'iniciativa municipal; 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. 

154.- (18obo293) APROVAR definitivament el Projecte d'urbanització de la zona verda de Trinitat Nova, 
compresa entre els carrers Palamós, S'Agaró i la Llosa, al Districte de Nou Barris, a Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe T écnic del Projecte, de 14 de setembre de 2018, i !'informe 
de Directora de Serveis de Projectes i Obres de l'lnstitut Municipal d'Urbanisme, de 16 de novembre de 
2018, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduHs, amb un 
pressupost de 2.408.922,79 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós; d'acord amb alió que 
preveu l'art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme; APROVAR les bases del conveni de cessió d'instal·lacions i servitud de pas sobre 
terrenys a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de: Línia de Baixa Tensió, Línia de 
mitja tensió i/o Cel·les i Línies de Mitja Tensió del Centre de Mesura, aixi com la cessió d'ús del Local 
per a centre de Mesura (CCMM) i Local per a centre de Transformació (CT), que inclou el projecte 
executiu; FACULTAR el Gerent de l'lnstitut Municipal d'Urbanisme per aprovar i formalitzar els convenís 
específics que apliquin les circumstancies concretes a les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k 
de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector eléctric; PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d'anuncis de I'Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment · 

Districte de San! Andreu 

155.- (18PL16624)APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el PI a de Millora Urbana per l'ajust de rasants a l'ambit de la MPPGM als terrenys ocupats 
pel centre penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns; d'iniciativa municipal; 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. 
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156.- (9BC 2018/1 00) APROVAR definitivament el Projecte executiu d'implantació d'elements de jocs 
· singulars al Pare de Pegaso, al Districte de San! Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 

amb !'informe T ecnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reprodu'it, amb un pressupost d'1. 168.875,77 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, 
d'acord amb alió 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 regim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), en un deis diaris de més circulació de Catalunya, a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament. 

Districte de San! Martí 

157.- (20180002) APROVAR el convení de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i I'Ajuntament de 
San! Adria de Besos pera l'aprofitament de les aigües freatiques provinents deis pous de l'esgotament 
Pare Besos; DEIXAR sense efecte el conveni amb el mateix objecte i atorgants aprovat per la Comissió 
de Govern el 19 de novembre de 2014; FACULTAR el regidor d'Aigua i .Energia per la seva 
formalització; DONAR-NE compte a !'Agencia Catalana de I'Aigua i REMETRE al registre de convenís 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i al registre municipal de convenís. 

158.- (18g278) APROVAR inicialment, a l'emp<Jra de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu 1/201 O, 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 basica, de la Unítat d'Actuació 7 del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) 
de I'Eix Llacuna, formula! per la Junta de Compensació de la UA 7 de I'Eix Llacuna, amb les 
observacions contingudes en !'informe, de 23 de novembre de 2018, de la Direcció de Gestió 
Urbanística de l'lnstitut Municipal d'Urbanisme, que consta en l'expedient, en els mateixos propis 
termes que es donen per reprodu'its. SOTMETRE'L a informació pública duran! el termini d'un mes per 
al·legacions, mitjangant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, en un deis 
diaris de més circulació de la provincia i al Tauler d'Edictes de la Corporació, amb audiencia simultania 
a les persones interessades pel máteix termini, amb notificació personal. 

159.- (18PL16613) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'artícle 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla Especial Integral per a la regulació de l'equipament Campus de les Arts a Can Ricart; 
promogut per la Universitat de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L 
al Consell Municipal pera la seva aprovijció definitiva; i DONAR-N E compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

160.- (10BD 2017/206) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de l'ambit entre els 
carrers Freser, Trinxant i lndústria, al Districte de San! Marti de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 
amb !'Informe T ecnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reprodu'it, amb un pressupost de 583.033,55 euros , el 21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclos, 
d'acord amb al lo 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 regim local de Catalunya i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de 
I'Ajuntament. 

EL SECRETAR! GENERAL 
Jordi Cases i Paliares 

Ref:CG 44/18 
Y. 24-\2-2018 
10: 21 

... 
Ajuntament ···de Barcelona 

Secretaria <lenoral 

46 


