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ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió ordinaria de 14 de febrer de 2019. 

Aprovació de l'acta de la sessió de 7 de febrer de 2019. 

Part decisoria 

Propostes d'acord 

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

1.- (63/2016) DENEGAR la compatibilitat. sol·licitada pel Sr. Manuel Marin Marin (mal. 22799), amb la 
categoría professional d'agent de la Guardia Urbana de Barcelona, amb destí a la Sala Conjunta de 
Comandament per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi com advocat general isla, 
pels motius que a conlinuació es relacionen i de conformitat amb l'informe proposta annex. Primer.
L'exercici d'una segona activitat d'advocat generalista és contraria als límits i condicionants establerts en 
I'Acord de la Comissió de Govern, de 21 d'abril de 2016, publica! a la Gaseta Municipal, de 10 de maig de 
2016, perqué l'apartat b) de l'esmentat Acord exclou l'exercici de determinades especialitats de dret atés 
que el seu exercici suposa un conflicte amb les competéncies i funcions de GUB. Segon.- El lloc de 
treball d'agent de la GUB comporta la percepció d'un factor d'incompatibilitat especial dins el complement 
específic (Taules retributives aparta! 3 e) GU, publicades a la Gaseta Municipal de 18 d'octubre de 2018) 
el que és causa d'incompatibilital per l'exercici d'una segona activitat privada, segons disposa l'article 14 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, i així s'estableix també a I'Acord de Comissió de Govern de 21 
d'abril de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

2.- (83/2019) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert González Mayans (mal. 76797) entre la 
seva activitat municipal com a funcionari de carrera a I'Ajuntament de Barcelona, amb la categoría 
professional de T écnic Mitja de I'SPEIS, per compatibilitzar la se va activitat principal i una segona activitat 
privada per compte propi de formació, classes i conferencies en materia d'Arquitectura/Seguretat contra 
incendis/prevenció d'incendis, ates que d'acord amb les taules retributives aprovades pel Consell 
Municipal de 21 desembre de 2018 (Gaseta Municipal de 21. de gener de 2019) el Sr. González Mayans 
pe,rcep un complement específic circumstancial de "plena dedicació técnics i suport SPEIS", que 
s'atribueix a llocs de treball com el que ell ocupa, que requereixen de manera freqüent una jornada de40 
hores, i que no permet la compatibilital de l'ocupant, i per tan! no poi compatibilitzar la seva activitat 
municipal a I'SPEIS amb una segona activitat, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

3.- (86/2019) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Clara Latorre Gasull (mal. 76802) entre la 
seva activitat municipal com a funcionaria de carrera a I'Ajuntament de Barcelona, amb la categoría 
professional de Técnica Mitjana de I'SPEIS, per compatibilitzar la seva activitat principal i una segona 
activitat privada per compte d'altri de monitora d'esquí alpí algun cap de setmana duran! el període 
gener-marg de 2019, ates que d'acord amb les taules retributives aprovades pel Consell Municipal de 21 
de desembre de 2018 (Gaseta Municipal de 21 de gener de 2019) la Sra. Latorre Gasull percep un 
complement específic circumstancial de "plena dedicació lécnics i suport SPEIS", que s'atribueix a llocs 
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de treball com el que ell ocupa, que requereixen de manera freqüent una jornada de 40 hores, i que no 
permet la compatibilitat de l'ocupant, i per tan! no poi compatibilitzar la seva activitat municipal a SPEIS 
amb una segona activitat, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

4.- (169/2016) DENEGAR l'autorització de la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Rodríguez Martín (mal. 
23111), ambla categoría professional d'agent de la Guardia IJrbana de Barcelona, amb destí a la Unitat 
de Suport Policial- Grup Nocturn per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi com 
advocat generalista, pels motius que a continuació es relacionen i de conformitat amb !'informe proposta 
annex. Primer.- L'exercici d'una segona activitat d'advocat generalista és contraria als límits i 
condicionants establerts en I'Acord de la Comissió de Govern de 21 d'abril de 2016, publica! a la Gaseta 
Municipal de. 10 de maig de 2016, perqué l'apartat b) de l'esmentat Acord exclou l'exercici de 
determinades especialitats de dret ates que el seu exercici suposa un conflicte amb les competencias i 
funcions de GUB. Tot aixó sens perjudici de que el Sr. Rodríguez Marin pugui exercir els seus drets com 
a delega! sindical. Segon.- El lloc de treball d'agent de la GUB comporta la percepció d'un factor 
d'incompatibilitat especial dins el complement específic (Taules retributives aparta! 3 e) GU, publicades 
a la Gaseta Municipal de 18 d'octubre de 2018) el que és causa d'incompatibilitat per l'exercici d'una 
segona activitat privada, segons disposa l'article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, i així 
s'estableix també a I'Acord de Comissió de Govern de 21 d'abril de 2016. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguret¡¡t i Prevenció. 

5.- (506/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Pages Massó (mal. 26826) entre la 
seva activitat municipal com a funcionari de carrera ambla categoría professional de Tecnic Superior en 
Dret, amb destinació a la Direcció de I'Area del Contenciós de la Gerencia de Recursos, on ocupa ellloc 
de treball de Tecnic 1 (80.10.SJ.10), i l'activitat pública com a professor associat de la Universitat 
Autónoma de Barcelona (UAB) a temps parcial, per al curs academic 2018-2019, des de 1'1 de setembre 
de 2018 fins al 28 de febrer de 2019. La dedicació a la docencia universitaria sera a temps parcial i haura 
de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada 
a l'estricte compliment deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei 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. 

6.- (725/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alfredo Calahorra Albacete (mal. 25161) 
entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoría professional de Caporal de 
la Guardia Urbana (codi lloc: 61.20.GU.10), i adscrita la Unitat de Suport Policial (Dia Grup Diürn), i 
l'activitat pública com a professor a I'Escola de Policia de Catalunya de l'lnstitut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 95 hores en l'any 2018. Aquesta 
autorització s'empara en l'article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats 
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i en l'acord de la 
Comissió de Govern de I'Ajuntament de Barcelona, de 14 d'abril de 2016, que declara d'interés públic la 
realització habitual de funcions docents en l'ambit de l'lnstitut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l'activitat de formació que imparteix I'Escola de Policía de Catalunya i I'Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per par! del personal que presta serveis a I'Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la declaració d'interés públic 
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de l'esmentat acord no podra afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present 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 
Ptevenció. · 

7.- (726/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iban Torras Martínez (mal. 25131) entre la 
seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de· Sergent de la 
Guardia Urbana (codi lloc: 60.40.GU.1 0), i adscrit a la Unitat de Su por! Policial (Di a Grup Diürn), i 
l'activitat pública com a professor a I'Escola de Policia de Catalunya de l'lnstitut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 95 hores en l'any 2018. Aquesta 
autorització s'empara en l'article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats 
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i en l'acord de la 
Comissió de Govern de I'Ajuntament de Barcelona, de 14 d'abril de 2016, que declara d'interes públic la 
realització habitual de funcions docents en l'ambit de l'lnstitut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l'activitat de formació que imparteix I'Escola de Policia de Catalunya i I'Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per par! del personal que presta serveis a I'Ajuntarrient de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la declaració d'interes públic 
de l'esmentat acord no podra afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present 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. 

8.- (46/20181MH)AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Fernández Pérez (mat. 5100080) 
entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de Tecnic 
d'Administració General, amb destinació a la Gerencia de l'lnstitut Municipal d'Hisenda d'aquest 
Ajuntament, desenvolupant ellloc de Gerent, i l'activitat pública com a professor associat a temps parcial 
de la Universitat de Barcelona, peral curs academic 2018-19 des del15/09/2018 fins al14/09/2019. La 
dedicació a la docencia universitaria sera a temps parcial 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 al servei 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 pe'r 
variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. · 

9.- (103/2019) APROVAR la modificació de !'organigrama de la Geréncia de Presidencia i Economia i de la 
Gerencia de Política Económica i Desenvolupament Local, tal i com es detalla a l'annex .. 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. 

10.- (113/2019) APROVAR la modificació de !'organigrama de la Gerencia d'Ecologia Urbana, en l'ambit de la 
participació, tal i com es detalla a l'annex. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als 
efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Pr\)sidencia, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 
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11 .- (133/2019) APROVAR la modificació de !'organigrama de la Gerencia de Seguretat i Prevenció en l'ambit 
de la Guardia Urbana, tal i com es detalla a l'annex. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

12.- (17005804-003 (0023/18) PRORROGAR, d'acord amb !'informe justificatiu d'11 de gener de 2019, el 
contracte que té per objecte l'execució de les obres de reforma de la planta tercera de la Casa Gran de 
I'Ajuntament de Barcelona (fase 2), adjudica! a Construcciones e Instalaciones Rin, SA, en virtut del que 
preveu l'article 213.2 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 (TRLCSP), amb núm. de contracte 17005803, per un periode de 
quatre mesos. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Partii::ipació i 
Seguretat i Prevenció. 

13.- INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 14 de febrer de 
2019. 

14.- (EM 2019-02/02) AUTORITZAR a !'empresa Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) 
l'increment de tarifes segons sol·licitud presentada el 22 de gener de 2019 i de conformitat amb el que 
disposa la clausula 42.3 del Plec de Bases del Concurs, amb la salvetat que la quantificació i valoració 
deis elements que composen la fórmula polinómica perla revisió seran els que determina .!'informe técnic 
elabora! pel Sotsdirector General Económic i Financer de BSM, i en conseqüéncia que, a partir de 1'1 de 
mar9 de 2019, la tarifa maxima deis aparcaments que gestiona !'empresa BAMSA quedi establerta en 
0,051087 euros per minut, abansd'IV A. 

15.- (EM 2019-02/03) APROVAR el Protocollnstitucional per impulsar un nou projecte per renovar i ampliar 
els recintes de Fira Internacional de Barcelona. 

16.- (18003547L01) EXCLOURE del contracte a !'empresa 3A Formación y Consultoría SL, amb NIF 
B65118374, perno arribar a obtenir la puntuació mínima requerida per considerar la proposta com a 
solució técnica valida, d'acord amb el Plec de Clausules Administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 
18003547L01 (Lot 1), que té per objecte Eina de gestió deis béns municipals, per un import maxim de 
240.935,20 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 DXD Applications & lt Solutions SL amb NIF 
B83347138, i d'acord ambla seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a 
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en 
aquest mateix document amb un import de 240.935,20 euros (IVA inclós), deis quals 199.120,00 euros 
corresponen al preu net i 41.815,20 euros a I'IVA. FIXAR en 12.129,60 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 
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 José Ignacio 
Santillana. DONAR-N E compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

17.- (18003547L02) EXCLOURE del contracte a !'empresa DXC Technology Spain, SAU, amb NIF 
A59425546 i !'empresa lnformatica El Corte Inglés, SA, amb NIF A28855260, perno arribar a obtenir la 
puntuació mínima requerida per considerar la proposta com a solució técnica valida, d'acord amb el Plec 
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de Clausules Administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 18003547L02 (Lot 2), que té per objecte 
Eina de tramitació electrónica d'expedients patrimoni, per un import maxim de 218.129,12 euros (IVA 
inclós), i, en funció deis preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Consultia IT, SL amb NIF B82745076, i d'acord amb la seva prdposició, en 
ser considerada !'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 
218.129,12 euros (IV A inclós), deis quals 180.272,00 euros corresponen al preu net i 37.857,12 euros a 
I'IV A. FIXAR en 9.013,60 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 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 José Ignacio Santillana. 
DONAR-N E compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

18.- (18003547L03) EXCLOURE del contracte a !'empresa Stratesys Technology Solutions, SL, amb NIF 
B81866014, i a !'empresa Entelgy Consulting, SA, amb NIF A83456202, per no arribar a obtenir la 
puntuació mínima requerida per considerar la proposta com a solució técnica valida, d'acord amb el Plec 
de Clausules Administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 18003547L03 (Lot 3), que té per objecte 
Servei d'oficina técnica, per un import milxim de 54.863,33 euros (IVA inclós), i en funció deis preus 
unitaris ofertats, 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 proposició, en ser 
considerada !'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
cilrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 54.863,33 . 
euros (IV A inclós), deis quals 45.341,60 euros corresponen al preu net i 9.521,73 euros a I'IVA. FIXAR en 
2.386,40 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 milxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment pera 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 José Ignacio Santillana. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

19.- (3-022/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-022/2019 de modificacions de crédit, consisten! en 
transferéncies de crédit de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 
2018 pera l'exercici 2019, d'import 892.010,20 euros, per atendre transferéncies de crédit de diversos 
orgimics de conformitat ¡¡mb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostilries que 
consta a l'expedient, referencia comptáble núm. 19020191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. · 

ÁREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 

20.- (256/19) APROVAR, de conformitat amb els articles 9.1.j) i 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparencia, accés a la informació pública i bon govern, la Carta de Serveis de la Guardia Urbana de 
Barcelona; PUBLICAR-LA al Butlleti Oficial de la Provincia, a la Gaseta Municipal i al Portal de 
transparenCia del web de I'Ajuntament de Barcelona. 
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21.- (17002612-002 (0697/17) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLC8P, el contracte 
17002612-002 que té per objecte atendre les despeses pel servei de primera acollida, serveis 
especialitzats transversals i suport 8AIER amb mesures de contractació pública sostenible, adjudica! a 
!'empresa A.B.D. Asoc. Bienestar y Desarrollo, amb NIF 859435180, per un import maxim de 107.859,97 
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 de 107.859,97 euros, IVA 
inclós, amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. FIXAR en 
4.457,02 euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependencies de la Direcció de 8erveis de Gestió Económica 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 de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i 8eguretat i Prevenció. 

Dis\ricte de 8ants-Montju'ic 

22.- (2019201 O) APROVAR inicialment les bases particulars de la. convocatoria pera 2019 de la XXVI edició 
del Certamen Literari Francesc. Candel en el Districte de 8ants-Montju'ic. 80TMETRE a informació 
pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies habils a comptar des de l'endema de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 
I'Ajuntament i una referencia en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 124.2 
del Decret 17911995, de 13 de juny, pe.l qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens 
locals, per tal que els interessats puguin examinar l'expedieht i hi puguin formular, si s'escau, les 
al·legacions que creguin adients; TEN IR per aprovades definitivament les bases particulars en cas que 
transcorri l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
mitjanvant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i AUTORITZAR la 
despesa per un import de 3.400,00 euros, amb carrec al!s pressuposl!os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, amb codi de subvenció 19804870 per a Premi Certamen literari Biblioteca Francesc 
Candel, pera fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

\ 

23.- (20192011) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatoria pera 2019 de la 24ena. edició 
del Concurs de Cartells de la Festa Major de 8ants en el Districte de 8ants-Montju'ic; 80TMETRE a 
informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies habils a comptar des de 
l'endema de la seva publicació en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona, en .el Tauler d'Edictes 
de I'Ajuntament i una referencia en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 
124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis del 
cens local, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i puguin formular, si s'escau, les 
al·legacions que creguin adients; TEN IR per aprovades definitivament les bases particulars en cas que 
transcorri l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
mitjan9ant la publicació d'anunci en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona; AUTORITZAR la 
despesa per un import de 1.177,00 euros, amb carrec al/s pressuposl!os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, amb codi de subvenció 19804809 pera Premis Cartells Festa Major de 8ants, pera fer 
front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

24.- (20192012) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatoria pera 2019 de la 22a edició 
del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec en el Districte de 8ants-Montju'ic; 80TMETRE a 
informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies habils a comptar des de 
l'endema de la seva publicació en el Butlfetí Oficial de la Provincia de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 
I'Ajuntament i una referencia en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 124.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activaats '1 serveis deis ens 
locals, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les 
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al·legacions.que creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases particulars en casque 
transcorri l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas; CONVOCAR el premi 
mitjanctant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i AUTORITZAR la 
despesa per un import de 677,00 euros, amb carrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, amb codi de subvenció 19804869 per a Premi Cartells Festa Major del Poble-8ec, per 
afer front a la disposició i lliurament d'aquest·premi . 

25.- (20192013) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatoria pera 2019 de la 9a edició del . 
Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina en el Districte de 8ants-Montju'ic: 80TMETRE a 
informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies habils a comptar des de 
l'endema de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 
I'Ajuntament i una referencia en el Diari Oficial de la Generalitat de Catálunya, d'acord amb l'article 124.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens 
locals, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les 
al·legacions que creguin adients; TEN IR per aprovades definitivament les bases particulars en casque 
transcorri l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas: CONVOCAR el premi 
mitjanctant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i AUTORITZAR la 
despesa per un import de 677,00 euros, amb carrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, amb codi de subvenció 19803903 per a Premis Cartells de Festa Major de la Marina, 
pera fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

26.- (20192016) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatoria pera 2019 de la XVII edició 
del Concurs de Cartells de la Festa Major d'Hostafrancs en el Districte de 8ants-Montju'ic; 80TMETRE a 

· informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hilbils a comptar des de 
l'endema de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 
I'Ajuntament i una referencia en el Diari· Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 124.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens · 
locals, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les 
al·legacions que creguin adients; TEN IR per aprovades definitivament les bases particulars en casque 
transcorri l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas; CONVOCAR el premi 
mitjanctant la publicació d'anunci en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona i AUTORITZAR la 
despesa per un import de 677,00 euros, amb carrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, amb codi de subvenció 19804751 per a Premis Cartells de la Festa Major 
d'Hostafrancs, pera fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

Districte d'Horta-Guinard6 

27.- (157/2016) PRORROGAR per un periode compres des de 1'1 de mar9 de 2019 fins al30 de novembre de 
2020 el contracte 16004298-001 que té per objecte la direcció, promoció, dinamitzaci6 i organitzaQió de 
les activitats de cafre cultural, artistic i socioculturals del Centre Civic Teixonera, adjudica! a !'empresa 
Q8L 8erveis Culturals 8LU, amb NIF B60641925, per un import total de 491.086,37 euros (IVA 21% 
inclós), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DI8P08AR 
la despesa de fesmentat contracte per un import de 491.086,37 euros, IVA inclós, amb carrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicional a !'existencia de 
credit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal 
que comparegui a les dependéncies de Districte d'Horta-Guinardó pera la seva formalització en el termini 
de 15 dies hilbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-N E compte a la Comissió de 
Drets 8ocials, Cultura i Esports. 
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AREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

28.- (201900030) ADJUDICAR el contracte núm. 18005225 que té per objecte el Servei de recollida, transport 
¡¡1 centre de tractament i eliminació per incineració de les despulles deis animals doméstics o similars, i 
silvestres que tinguin el seu habita! en l'area urbana de la ciutat de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible, per un import de 413.994,90 euros (IVA inclós), amb una baixa sobre el 
preu de sortida del 0,0000027%, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 
en l'expedient a Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, amb NIF 
B08173411, i d'acord ambla seva proposició en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a 
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en 
aquest mateix document amb un import de 413.994,90 euros (IVA inclós), deis quals 376.359,00 euros 
corresponen al preu net i 37.635,90 euros a I'IVA. 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'aixecarnent de la suspensió. FIXAR en 18.817,95 euros l'import de la 
garantía definitiva. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Aurea Plumed Gómez, cap del 
Dept. de Gestió Operativa. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

29.- (20190003A 1 N) ALLIBERAR la quantitat de 1,1 O euros (IV A inclós), en concepte de baixa en la licitació, 
del contracte 18005225 que té per objecte el Servei de recollida, transport al centre de tractament i 
eliminació per incineració de les despulles deis animals doméstics o similars, i silvestres que tinguin el 
seu habita! en l'area urbana de la ciutat, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha 1estat 
adjudica! a !'empresa Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL, amb NIF 
B08173411, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. DONAR-N E 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

30.- (1 BC 2018/062) APROVAR el Projecte de restauració i de mitjans auxiliars i ajudes de paleta duran! el 
procés de restauració deis sostres enteixinats policromats (ambits d'actuació, F, K, D) de I'Ajuntament de 
Barcelona, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe de 
Conformitat Técnica del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reprodurt, amb un pressupost d'1 .563.302,79 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 quals'aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 
de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament. 

Districte de Sant Marti 

31.- (10BD2015/109) APROVAR definitivament el Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de 
reurbanització de la pla9a Victoria Kent, al Districte de Sant Martí 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 reprodurt, amb un pressupost d'1.142.600,46 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) 
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 i PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de 
1' Ajuntament. 
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