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ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió ordinaria de 21 de febrer de 2019. 

Aprovació de l'acta de la sessió de 14 de febrer de 2019. 

Part Decisoria 

a) Propostes d'acord 

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

1.- (167/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Manuel Dobaño Lázaro (mal. 
24511) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoría professional de 
Caporai-SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Pare de I'Eixample de la Gerencia de Seguretat i 
Prevenció, i l'activitat pública com a professor a I'Escola de Bombers i Protecció Civil. de Catalunya de 
l'lnstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació 
de 150 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'lnstituj 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 part del personal que presta 
serveis a I'Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada 
segons lá declaració d'interés públic de l'esmentat acord no podra afectar la dedicació a l'activitat 
municipal. La present autorització perdra vigencia per can vi de lloc de treball municipal o per variació de 
les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE COTl)ple a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2.- (499/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. M0 Angels Orriols Sallés (mal. 24919) 
entre la seva activitat municipal com a funcionaria de carrera ambla categoría professional de Técnica 
Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de I'Area del Contenciós de la Gerencia de Recursos, on 
ocupa el lloc de treball de Lletrada consistorial (26FA 1 SCJU01 ), i l'activitat pública com a professora 
associada a temps parcial de la Universitat Autónoma de Barcelona, per l'any académic 2018-19 des 
del 01/09/2018 fins al 31'/08/2019. 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 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.- (555/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Barquet Morrison(mat. 24532) entre 
la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoría professional de Caporal - SPEIS 
(codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Pare de Bombers de Montju'ic de la Gerencia de Seguretat i 
Prevenció, i l'activitat pública com a professor a I'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l'lnstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la General ita! de Catalunya amb una dedicació 
de 87 hores en l'any 2018. Aquesta autorització s'empara en l'article 3 i següen\s 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'Ajuritament de Barcelona, de 14 d'abril de 2016, 
que declara d'interés públic la realització habitual de funcions docents en l'ilmbit 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 d'abril de 2016). L'activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d'interés públic de l'esmentat acord no podril afectar la dedicació a 
l'activitat municipal. La present autorització perdril 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.- (701/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Anna GanuzaPons (mal. 76989) entre 
la seva activitat municipal com a personal laboral ambla categoría professional de Técnica Superior en 
lnformació, amb destinació a la Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació, on ocupa el lloc de treball de 
Técnica Superior d'informació (22FA1BIBA12), i l'activitat privada per compte d'altri d'administrativa a 
!'empresa "Laura Jou Estudi pera I'Actor". La dedicació professional privada no podril superar la meitat 
de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i hauril 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 lés 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 perdril vigencia per canvi de lloc de treball municipal o 
per variació de les circumstilncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5.- (724/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. M• Cristina Homs-Procházka Escofet 
(mal. 76937) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoría professional 
de Técnica Superior en Dret, amb destinació al Departament de Serveis Juridics-Secretaria del Districte 
.de Les Corts, .on ocupa ellloc de treball de Técnica Superior en Dret (22FA1 BIBA15), i l'activitat privada 
per compte propi d'advocada. No podra ostentar, per sí mateixa o mitjan<;;ant substitut, la representació i 
defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podra assessorar, informar o 
desenvolupar les activitats própies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que 
I'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podra 
superar la meitat de la jornada laboral. setmanal vigent a I'Administració Pública i haura . de 
desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l'estricte compliment deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal 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-N E compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. · 
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6.- (743/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Martínez Rodríguez (mat. 
26079) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoría professional 
d'Auxiliar Administrativa, amb destinació al Grup d'Administració del Districte de Eixample, on ocupa el 
lloc de treball d'Auxiliar Administrativa (14FC2BIBA01), i l'activitat privada per compte d'altri 
d'entrenadora· de waterpolo del Club Natació Atlétic-Barceloneta per la temporada 2018-2019 del 
25/09/2018 al 31/08/2019. 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 complirnent 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 per 
variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7.- (764/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Peter Leo Nelson Paree! (mat. 76106) 
entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoría professional d'Auxiliar 
Administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis d'lnspecció de la Gerencia d'Ecologia Urbana, on 
ocupa el lloc de treball d'lnspector (18FCXSCSC02), i l'activitat privada per compte d'altri de 
teleoperador a I'Associació Catalana d'Esclerosis Múltiple. La dedicació professional privada no podra 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i haura de 
desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l'estricte compliment deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal 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-N E compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8.- (770/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. M' Dolores Saumell Güell (mat. 77248) 
entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoría professional de Gestora 
d'Administració General, amb destinació al Departament de Control i Avaluació de Neteja de la 
Gerencia d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Gestora d'Administració General 
(20FA2BIBA01), i l'activitat privada per compte d'altri de técnica financera en recerca de recursos 
públics per R+D per !'empresa "Kiein lberica SAU". 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 a!tres 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 Personál 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 dé Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9.- (773/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet Butsems (mat. 74190) entre 
la se va activitat municipal com a funcionari interí amb la categoría professional de T écnic Superior en 
Enginyeria, amb destinació al Departament Llicéncies i lnspecció del Districte de Ciutat V ella, on ocupa 
ellloc de treball de Técnic Superior d'Enginyeria- llicéncies i inspecció (22FA1BIBA10), i l'activitat 
pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) per 

Ref:CG 7/19 
V. 2\-2- 2019 
13: 59 

3 



l'any academic 2018-2019 des de 1'1 de setembre de 2018 fins el31 d'agost 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 vigimcia per canvi de !loe de treball municipal o per 
variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 

· Dretsde Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

10.- (794/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ismael Fuentes Fernández (mat. 76529) 
entre la seva activitat municipal coma funcionari interí ambla categoría professional de Tecnic Mitja en 
Arquitectura, amb destinació al Departament de Coordinació d'Obres a I'Espai Públic de la Gerencia 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el !loe de treball de Tecnic Mitja en Arquitectura (20FA2BIBA04), i una 
activitat privada per compte propi d'arquitecte tecnic. Per tal d'evitar possibles coincidencies entre 
l'activitat pública i la privada, s'exclou de l'exercici de l'activitat privada d'arquitecte tecnic, 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-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 alservei 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 !loe 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. 

11 ., (839/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol· licitada pel Sr. Joan Abellán Miró (mat. 21393) entre la 
seva activitat municipal com a funcionari en practiques de Sotsoficial- SPEIS, i l'activitat pública com a 
professor a !'Escala de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'lnstitut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 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 Policía 
de Catalunya i I'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta 
serveis a I'Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del30/04/2016). 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 !loe 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. 

12.- (923/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pe! Sr. Joan Olivé Cura (mat. 25703) entre la 
seva activitat municipal com a personal laboral amb la categoría professional de Conductor, amb 
destinació al Pare Móbil de la Gerencia de Recursos, on ocupa el !loe de treball de Conductor 
(14LC2BIBA04), i l'activitat privada per compte d'altri de reparació de cotxes a !'empresa "Juan Olivé 
Granollers". 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 
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present autorització resta condi~ionada 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-N E compte a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

13.- (924/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Elisenda Comas Martín (mat. 77291) 
entre la se va activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoría professional de Técnica 
Superior en Dret, amb destinació al. Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de 
I'Eixample, on ocupa ellloc de treball de Técnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l'activitat privada 
per compte propi d'advocada. No podra ostentar, per sí mateix o mitjangant substitut, la representació i 
defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podra assessorar, informar o 
desenvolupar les activitats propies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que 
I'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. 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 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 perdril 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. 

14.- (930/2018) DENEGAR la cÓmpatibilitat sol· licitada perla Sra. Núria Petit Saludes (mat. 77300) entre la 
seva activitat municipal cpm a funcionaria interina per acumulació de tasques a I'Ajuntament de 
Barcelona, ambla categoría professional de Técnica Mitjana de I'SPEIS, desenvolupant ellloc de treball 
de Técnica SPEIS, adscrita al Centre de Gestió d'Emergéncies, de la Divisió d'Operacions, de la 
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'lncendis i Salvament (Gerencia de Seguretat i Prevenció), 
per compatibilitzar la seva activitat principal i una segona activitat privada per compte d'altri de project 
manager a !'empresa Impulse Asset BCN SL, 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) la Sra. Petit 
Saludes percep un complement específic circumstancial de "plena dedicació técnica i suport SPEIS", 
que s'atribueix a llocs de treball com el que ella ocupa, que requereixen de manera freqüent una 
jornada de 40 hores, i que no permet la compatibilitat de l'ocupant, i per tant no pot 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-N E compte a la Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

15.- (150/2019) CONVOCAR 233 places d'agent de la Guardia Urbana de I'Ajuntament de Barcelona, 
mitjangant oposició lliure i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatoria. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidencia, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció: 

16.- (151/2019) CONVOCAR 60 places d'agent de la Guardia Urbana de I'Ajuntament de Barcelona, 
mitjangant concurs especific de mobilitat interadministrativa i APROVAR les bases que han de regir 
aquesta convocatoria; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
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17.- (OP-1/2018) CONVOCAR 121 places de Mestre/a de I'Ajuntament de Barcelona, mitjanvant concurs 
oposició lliure i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatoria. DONAR compte de la 
present resolució a la Comissió de Presidencia, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

18.- (111/2019) APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la Universitat 
Autónoma de Barcelona (UAB), que té per objecte l'acolliment d'estudiants en practiques, amb vigencia 
de dos anys naturals comptats a partir de la data de la seva signatura, i prorrogable expressament per 
períodes anuals, amb un maxim de dues prorrogues, d'acord ambla normativa vigent. FACULTAR l'lm. 
Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d'Aicaldia i responsable de I'Area d'Economia i Treball, 
Ciutat Digital i Relacions lnternacionals, per a la signatura del Conveni marc de col·laboració entre 
I'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

19.- INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 21 de febrer de 
2019. 

20.- (2018/578) ADJUDICAR el contracte núm. 18004319 que té per objecte la contractació de serveis pera 
la realització d'auditories de compliment deis exercicis 2018-2019 del 65% deis ens que depenen de 
I'Ajuntament de Barcelona i totalitat de consorcis, fundacions i associacions dependents, donan! 
col·laboració i suport a la lntervenció General, per un import de 287.254,00 euros (IV A inclos), de 
conformitat amb la proposta de valoració . i classificació continguda en l'expedient, a Faura Casas 
Auditors, SL, amb NIF B58671710, i d'acord ambla seva proposició, en ser considerada !'oferta més 
avantatjosa, sotmés a la condició suspensiva d'existéncia de eréctil adequat i suficient en el/s 
pressuposUos corresponenUs. DI S POSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec de 
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document, amb el següent 
desglossament: l'import de 143.627,00 euros, deis quals 118.000,00 euros corresponen al preu net i 
24.927,00 euros a I'IVA, amb carrec a la prorroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona 
de l'exercici 2018 per a l'exercici 2019, i l'import de 143.627,00 euros, deis quals ·118.000,00 euros 
corresponen al preu net i 24.927,00 euros a 1' IV A, amb cimec al pressupost per a l'exercici 2020. 
FIXAR en 11.870,00 euros l'import de la garantía definitiva. 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 d'lntervenció General. DESIGNAR com a responsable del 
contracte el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i 
Hisenda 

21.- (DP-2019-27356) CEDIR l'ús a favor de I'Associació Xarxa d'Economia Solidaria (XES) del local núm. 2, 
de 59 m2 de superficie, integral dins la finca municipal del carrer San! Adria 20, edifici A, recinte de 
l'antiga fabrica Fabra i Coats, per un període inicial de dos anys prorrogable, amb la finalitat de 
desenvolupar el seu projecte d'economia sOcial i solidaria d'acord amb les condicions del document 
annex, que s'aprova; SOTMETRE l'expedient a informació pública duran! un termini de vint dies i, si no 
s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l'ús; i FORMALITZAR la cessió en 
docurrient administratiu. 

22.- (2019/63) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pera l'arrendament deis locals situats a l'avinguda 
Diagonal 220-224, amb codi de contracte 19XP0038, per un import de 3.482.200,44 euros amb carrec a 
la prorroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018 per a l'exercici 
2019, a favor de Inmobiliaria Colonial SOCIMI, SA, amb NIF A28027399. 
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23.- (3-025/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-025/2019 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 per a l'exercici 2019, d'import 1 .285. 143,12 euros, per atendre transferencies de crédit 
de diversos orgimics de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions 
pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 19020891; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

24.- (3-026/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-026/2019 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credil de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 per a l'exercici 2019, d'import 800.000,00 euros, per atendre despeses de transport 
públic de viatgers (targeta rosa) des de I'Area de Drets Socials, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 
19020991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

25.- (3-027/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-027/2019 de modificacions de credit, consisten! en 
transferéncies de crédit de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 per a l'exercici 2019, d'import 10.531.232,24 euros, per atendre des peses del Projecte 
Pla de Barris de la Gerencia Municipal, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 19021191; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

26.- (3-028/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-028/2019 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 per a l'exercici 2019, d'import 1 O. 192.917,13 euros, per atendre des peses del serve! 
Bicing 2.0 de la Gerencia de Mobilitat i lnfraestructures, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 
19021291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

AREA DE DRETS SOCIALS 

27.- (20180231) APROVAR l'addenda de modificació de l'encarrec de gestió a CSC Vitae, SA, amb NIF 
A61738340, perdura terme la gestió deis nous ser'veis de salut i cura de I'Ajuntament de Barcelona en 
el sentit d'esmenar errors, ajustar millar les previsions d'activitat de 2019 i 2020; revisar els encarrecs 
d'atenció sanitaria a situacions singulars; revisar el conjunt de tarifes per tal d'aplicar els costos reals a 
2019 i, finalment, addicionar un nou encarrec corresponent a la gestió de I'Espai de lnformació i 
Recursos per la Cura, tal i com consta en la documentació annexa a l'expedient administratiu i a 
!'informe justificatiu del Director de serveis de Salut de data 4 de febrer de 2019. ANUL·LAR parcialment 
l'autorització i disposició, per un import de 49.012,34 euros de la despesa corresponent a l'any 2019 
relativa a l'encarrec de gestió a CSC Vitae, SA, amb NIF A61738340, per dur a terme la gestió deis 
nous servéis de salut i cura de I'Ajuntament de Barcelona. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
30.863,31 euros amb carrec al pressupost corresponent a l'exercici 2020, condicional a l'existéncia de 
crédit adequat i suficient, a CSC Vitae, SA, amb NIF A61738340. FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz 
Castellví, Tinent d'Aicaldia de Drets Socials, per a la signatura de l'addenda a l'encarrec de gestió a 
CSC Vitae, SA, aixi com la de tots aquells documents que se'n derivin. PUBLICAR el presentacord al 
Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

Ref:CG 7/19 
V. 21-2-2019 
!3: 59 

7 



ÁREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 

Districte de Ciutat V ella 

28.- (20192000) INICIAR l'expedient pera la contrCjctació de Gestió deis serveis de promoció, dinamització i 
organització de les activitats deis centres cívics del Districte de Ciutat Vella, amb núm. de contracte 
19000513, miijangant tramitació ordinaria, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 2.715.401,06 euros (IV A inclós) i un valor estima! de 4.513.452,90 euros, distribuH 
en els següents lots:- Lot núm. 01, Centre Cívic 8arceloneta, per un import de 716.192,47 euros IVA 
inclós; - Lot núm. 02, Centre Civic Convent Sant Agustí, per un import de 625.152,7 4 euros IVA indos; -
Lot núm. 03, Centre Cívic Drassanes, per un import de 747.020,42 euros IVA inclós; - Lot núm. 04, 
Centre Cívic Pati Llimona, per un import de 627.035,43 euros IVA indos; APROVAR les actuacions 
preparatories efectuades, el plec de clausules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tecniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 
document amb el següent desglossament: pressupost net 2.244.133,10 euros i import de I'IVA de 
471.267,96 euros; condicionada a !'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a !'actual. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte d'Horta-Guinardó 

29.- (12/2019) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'organització i dinamització deis serveis de 
promoció cultural, sociocultural i de lleure que es presten al Centre Cívic Guinardó, ubica! a la ronda del 
Guinardó 113-141, amb núm. de contracte 19000186, mitjangant tramitació ordinaria, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 662.261,56 euros (IV A indos) i un valor 
estima! d'1 .094.647,20 euros; APROVAR les actuacions preparatóries efectuades, el plec de clausules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tecniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost 
net 547.323,60 euros i import de I'IVA de 114.937,96 euros; condicionada a !'existencia de crédit 
adequat i suficient en el!s pressupost/os posterior/s a !'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

30.- (1/2018) ALL18ERAR la quantitat de 22.423,99 euros (IV A indos), eli concepte de baixa en la licitació, 
del contracte 18002094-001 que té per objecte la gestió, la dinamització. i organització de les activitats 
de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic Carmel, el qual ha esta! adjudica! a 
!'empresa QSL Serveis Culturals SLU, amb NIF 860641925, i retornar-lo a les partides i exercicis que 
s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Nou 8arris 

31.- (18010198) ADJUDICAR el contracte núm. 18005175, que té per objecte la gestió i dinamització del 
Centre Cívic Torre Llobeta, amb mesures de contractació pública sostenible, per un import de 
588.7 48,05 euros amb el següent desglossament: pressupost net 486.568,64 euros; ti pus impositiu del 
21% d'IVA, i l'import de I'IVA de 102.179,41 euros, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Esport 3 Serveis Alternatius, amb NIF 862068713, i d'acord 
amb la seva proposició, en ser considerada !'oferta més avantatjosa, sotmés a la condició suspensiva 
d'existéncia de crédit adequ~t 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 el següent desglossament: l'import de 245.311,67 euros a carrec del 
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pressupost de l'any 2019, l'import de 294.374,03 euros a cimec del pressupost per l'any 2020 i l'import 
de 49.062,35 euros a carrec del pressupost per l'any 2021. FIXAR en 24.328,43 euros l'import de la 
garantía definitiva. 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 al director de la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, Sr. Lucas Martínez Chito. DONAR compte d'aquest 

· acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

32.- (18010209) ADJUDICAR el contracte núm. 18005895,.que té per objecte el Programa de gen! gran del 
Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, per un importd'1.117.608,81 
euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient a I'Asoc. Esport-3 amb NIF G08880577, i d'acord amb la seva proposició, en ser 
considerada !'oferta més avantatjosa, sotmés a la condlció 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 · 
el següent desglossament: l'import de 512.237,38 euros a carrec del pressupost de l'any 2019, l'import 
de 558.804,40 euros a carrec del pressupost per l'any 2020 i l'import de 46.567,03 euros a carrec del 
pressupost per l'any 2021. FIXAR en 55.880,44 euros l'import de la garantía definitiva. 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 al director de la Direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori, Sr. Lucas Martínez Chito. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. · 

33.- (CONV-08/20190001) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Arquebisbat de Barcelona i 
I'Ajuntament de Barcelo~a perla rehabilitació de l'antiga capella de l'lnstitut mental de la Santa Creu 
relativa a la realització de les obres de consolidació estructural i reforma interior de l'església de San! 
Rafael així com la construcció d'un nou centre parroquial. FACULTAR la Regidora del Districte de Nou 
Barris, la lma. Sra. Janet sanz Cid, per a la signatura del conveni. NOTIFICAR aquest acord a 
I'Arquebisbat de Barcelona. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidén<;ia, Drets de Ciutadania, 

· Participació i Seguretat i Prevenció. 

AREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

Districte de Nou Barris 

34.- (8BC 2019/034) APROVAR inicialment el Projecte executiu i estudi basic de seguretat i salut per 
l'arranjament d'una .area de jocs infantils al carrer Vilalba deis Ares, al Districte de Nou Barris 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 de 126.413,65 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; SOTMETRE'L a informació pública, duran! un termini de 30 dies habils, a comptar a partir 
del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), termini 
duran! el qual es podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 
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Districte de Sant Andreu 

35.- (9BD 2016/175) APROVAR definitivament el Projecte executiu del camp de futbol provisional al barrí de 
Baró de Viver, al Districte de Sant Andreu 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 de 2. 796.923,91 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, 
d'acord amb allo 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 Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de 
I'Ajuntament. 

Districte de San! Martí 

36.- (19 SO 0010 CO) APROVAR el protocol d'intencions entre I'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de 
Comer9 de Barcelona pera la cessio d'espais i prestació de serveis comuns del futur edifici a construir 
en la finca situada entre l'avinguda Diagonal i el carrer Selva de Mar (Avinguda Diagonal, 59) d'aquesta 
ciutat. FACULTAR la Quarta Tinenta d'Aicaldia, lma. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura de 
l'esmentat protocol, així com la de tots aquells documents que se'n puguin derivar. 

37.- (19SD0017CO) APROVAR .el protocol de col·laboració entre els Ajuntaments de Barcelona i de San! 
Adria del Besos, el Consell Comarcal del Barcelonés, I'Area Metropolitana de Barcelona, el Consorci de 
la Zona Franca de Barcelona, la Uníversitat Politécnica de Catalunya i el Consorci del Campus 
lnteruniversitari Diagonal Besos, per promoure el desenvolupament de les parcel·les L/M del Campus 
Diagonal Besos. FACULTAR la Quarta Tinenta d'Aicaldia de I'Ajuntament de Barcelona, lma. Sra. Janet 
Sanz Cid, per a la signatura de l'esmentat protocol, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin del mateix. 

EL SECRETAR! GENERAL 
Jordi Cases i Paliares 
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