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ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió ordinaria de 28 de febrer de 2019. 

Aprovació de !'acta de la sessió de 21 de febrer de 2019. · 

Part Decisoria 

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

1.- (505/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ramon Torrents Munt (mal. 71194) entre 
la se va activitat municipal com a funcionari interí amb la categoría professional de T ecnic Superior en 
Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics de la Gerencia de Drets Socials, on ocupa el 
lloc de treball de de Tecníc Superior en Dret(22FA1BIBA15), i l'activitat pública com a professor 
associat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a temps parcial, per al curs academic 2018-19, des del 
15 d'octubre de 2018 fins al31 de desembre de 2018 i del3 d'abril de 2019 fins al10 de julio! 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 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 circumstimcies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat í Prevenció. 

2.- (742/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillen Fernández (mal. 22327) 
entre la seva activitat municipal coma funcionari de carrera ambla categoría professional d'Agent de la 
Guardia Urbana (codi lloc: (16FC1BIBA02), i adscrita la Unitat de Suport Policial (Nit Grup Nocturn), i 
l'activitat pública com a professor del curs de formació basica per a policies 2018-2019 de l'lnstitut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 90 hores 
lectives. 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 Comíssió 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'actívitat 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 del 30 d'abril de 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. 

3.- (807/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francesc Gisbert Sempere (mal. 21237) 
entre la seva activitat municipal com personal laboral amb la categoría professional de Técnic Superior 
en Economía, amb destinació a la lntervenció General de la Gerencia de Recursos, on ocupa ellloc de 
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treball de Coordinador de projectes económics i tributaris (26FAXSLEC01), i l'activitat pública com a 
professor associat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a temps parcial, peral curs académic 2018-
2019 des de 1'1 d'abril de 2019 fins al 28 de julio/ 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 /'estricte comp/iment deis deures púb/ics, 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 Púb/iques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de I'Administració de la Genera/ita! i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstancies re/atives al 
mateix. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció. 

4.- (974/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Melé Vida/ (mat.77298) entre la 
se va activitat municipal com a funcionari interí amb la categoría professional de T écnic Superior en 
Arquitectura, amb destinació al Departament de Patrimoni Arquitectónic Historia i Art de la Gerencia 
d'Ecologia Urbana, on ocupa ellloc de treball de Técnic Superior d'Arquitectura (22FA 1 BIBA03), i una 
activitat privada per compte propi d'arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidéncies entre l'activitat 
pública i la 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-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'incompatibi/itats 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. 

5.- (651/2018 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat so/·licitada per la Sra. Montserrat Pastor Puyol 
(mat.15025004), entre la seva activitat municipal com a funcionaria de carrera amb la categoría 
professional de Técnica Superior de Psicología, amb destinació al CSS San! Marti-Verneda de /'lnstitut 
Municipal de Serveis Socials de Barcelona d'aquest Ajuntament, on ocupa e/lloc de treball de Técnica 3 
(80.30.SS.20), i l'activitat privada per compte propi com a professora co/·laboradora de la Universitat 
Oberta de Catalunya per l'any académic 2018-2019. 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 /'estricte compliment 
deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

· 6.- (667/2018 IMSS) AUTOR/TZAR la compatibilitat so/·/icitada per la Sra. Candelaria Montesinos 
Hernández (mal. 15038876), entre la seva activitat municipal com a funcionaria de carrera amb la 
categoría professional de Técnica Mitjana en Treball Social, amb destinació al CSS Poble Sec de 
l'lnstitut Municipal de Serveis Socials de Barcelona d'aquest Ajuntament, on ocupa ellloc de treball de 
Técnica 4 (80.40.SS.10), i /'activitat pública coma professora-tutora en el Consorci Universitari Centre 
Associat a la UNED, peral curs académic 2018-19 des del mes d'octubre de 2018 al mes de maig de 
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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 compliment deis deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstancies relatives al 
mateix. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció. 

7.- (127/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Lourdes Sancho Nogue (mat. 77004) 
entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoria professional d'Auxiliar 
Administrativa, amb destinació al Departament de Recursos lnterns del Districte d'Horta-Guinardó, on 
ocupa el lloc de treball d'Auxiliar administrativa (14FC2BIBA01), i l'activitat privada per compte d'altri 
d'auxiliar administrativa en l'area de marqueting digital i comunicació a !'empresa Best Business Service 
S L. 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 ;11/1987, 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.- (1318/18) APROVAR la lnstrucció perla qual es fixen els criteris d'aplicació del Reglament General 
Europeu de Protecció de Dades i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia deis drets digitals a I'Ajuntament de Barcelona, i el seu annex, en els termes 
continguts en el document que s'adjunta. PUBLICAR aquesta lnstrucció i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal i INSCRIURE-LA al Registre Municipal d'lnstruccions i Circulars. 

9.- INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 28 de febrer de 
2019. 

10.- (3-030/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-030/2019 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 pera l'exercici 2019, d'import 1.433.957,46 euros, per atendre transferencies de credit 
de diversos organics de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions 
pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 19021591; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

11.- (3-031/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-031/2019 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 pera l'exercici 2019, d'import 3.448.546,99 euros, per atendre transferencia de despesa 
corren! a Barcelona d'lnfraestructures Municipals SA, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d'aplicacions pressupostaries que consta . a l'expedient, referencia comptable núm. 
19021891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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12.- (3-032/2019) APROVAR l'expedienl núm. 3-032/2019 de modificacions de crédil, consisten! en 
transferéncies de crédil de la prorroga del Pressupost General de I'Ajuntamenl de Barcelona de 
l'exercici 2018 per a l'exercici 2019, d'impor! 40.000,00 euros, per fer front a despeses per costes de 
retorns d'aval, de conformilat amb la documentaci6 i amb la dislribució d'aplicacions pressupostaries 
que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 19021991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta· 
Municipal. DONAR-N E con'lple a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

ÁREA DE DRETS SOCIALS 

13.- (20190102) AUTORITZAR una apor!ació municipal de 14.931.702,00 euros duran! el període 2019-
2022, deis quals 2.825.397,00 euros s'apor!aran a través de I'IMSS i 12.106.305,00 euros través de 
I'IMHAB, al Consorci de I'Habítatge de Barcelona per tal que aquest Consorci subscrigui un conveni de 
col·laboració ambla Fundació privada Habilat3 del Tercer Sector Social, relatiu al Programa de cessió 
d'habitalges pera finalitats socials a la ciutat de Barcelona, amb un pressupost total·de 20.614.002,00 
euros. 

14.- (20190023) APROVAR el conveni entre I'Ajuntament de Barcelona i Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua, SA, amb NIF A66098435, en l'ambit de la pobresa 
energética, amb una vigencia d'un any des de la seva signatura. FACULTAR la lma. Sra. Laia Ortiz 
Castellví, Regidora de Drets Socials de I'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que es derivin del mateix. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÁREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 

15.- (380/19) APROVAR, amb número de contracte 19001266 i número d'expedient 0380/19, el Plec de 
Clausules Administratives par!iculars i el Plec de Clausules Técniques de I'Acord Marc que té per 
objecte la selecció d'una única empresa que s'encarregui deis tramits d'iritermediació en relació a la 
provisió d'establiments d'alloljament per cobrir les necessitats d'acolliment urgen! i no ajornable de 
persones o famílies en risc d'exclusió social i vulnerabilitat; DECLARAR la urgencia del procediment, 
segons el que preveu l'ar!icle 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) i per les raons al·legades a !'informe justificatiu que s'incorpora a l'expedient; CONVOCAR 
procediment obert amb tramitació urgen!, a l'empara de l'arlicle 219 i següents de la LCSP; i DONAR
NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Par!icipació, Seguretat i Prevenció. 

Districte de Ciutat Vella 

16.- (20192001) INICIAR l'expedient pera la contractació de Gestió deis serveis de promoció, dinamitzáció i 
organització de les activitats deis casals de gent gran del Districte de Ciutat Vella, amb núm. de 
contracte 19000173, mitjangant tramitació ordinaria, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 902.808,83 euros (IV A incl6s) i un valor estima! d'1.649.363, 1 O euros; 
APROVAR les actuacions preparat6ries efectuades, el plec de clausules administratives par!iculars i el 
plec de prescripcions técniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; AUTORITZAR l'esmenlada quantitat amb carrec a les partides i als. pressupostos que 
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 820.735,30 
euros i impar! de I'IVA de 82.073,53 euros; condicionada a l'existéncia de crédit adequat i suficient en 
el/s pressuposUos posterior/s a l'actual. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, 
Cultura i Espor!s. 
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Districte de 8ants-Monlju'ic 

17.- (20192015) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatoria pera 2019 de la 3,a edició 
del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, en el Districte de 8ants-Montjui'c; 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 qua! 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 cas que transcorri l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas; 
CONVOCAR el premi mitjan<;:ant 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 pressupostios i partida/es 
indicats en aquest mateix document, amb codi de subvenció 19805070 per a Premis del Concurs de 
Cartells de la Festa Major de la Bordeta, pera fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

18.- (20192029) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatoria pera 2019 de la X edició del 
Concurs Fotografíe Francesc Boix, 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 qua! 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; TENIR per aprovades definitivament les bases particulars en cas que transcorri 
l'esmentat temnini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas; CONVOCAR el premi 
mitjan<;:ant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i AUTORITZAR la 
despesa per un import de 500,00 euros, amb carrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, amb codi de subvenció 19805073 per a Premis del Concurs Fotogrilfic Francesc 
Boix, pera fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

19.- (20192030) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatoria pera 2019 de la XI edició 
del Concurs Internacional de Literatura Rapida 2019 (L'Exprés) de la Biblioteca Vapor Vell, al Districte 
de 8ants-Montjui'c; 80TMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per un termini 
de vint dies hilbils a comptar des de l'endema de la se va 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 qua! 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 cas que transcorri l'esmentat termini sense que es presentin 
al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi mitjan<;:ant la publicació d'anunci en el Butlleti 
Oficial de la Provincia de Barcelona, i AUTORITZAR la despesa per un import de 375,00 euros, amb 
carrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, amb codi de subvenció 
19805075 pera Premis del Concurs Internacional de Literatura Rapida 2019 (L'Exprés) de la Biblioteca 
Vapor Vell, pera fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

Districte de Nou Barris 

20.- (19010003) INICIAR l'expedient per a la contractació del 8ervei de suport a les comunitats de 
vei'ns/vei'nes i d'intervenció a l'espai públic al Districte de Nou Barris, 2019-2021, amb mesures de 
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contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19000754, mitjangant tramitació ordinaria, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 824.359,27 euros (IVA 
inclós), i un valor estima! de 749.417,52 euros. APROVAR les actuacions preparatóries 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 227.19-232.61-06.08 deis pressupostos 2019-2021, amb el següent 
desglossament: pressupost net 749.417,52 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de I'IVA de 
7 4.941,75 euros, sotmés a la condició suspensiva d'existéncia de crédit adequat i suficient en el!s 
pressuposts corresponents posteriors a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

21.- (18010198) ALLIBERAR la quantitat de 28.629,89 euros (IVA inclós), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18005175 que té per objecte la Gestió i dinamització del Centre Cívic Torre 
Llobeta, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha esta! adjudica! a 
!'empresa Esport3 Serveis Alternatius SL, amb NIF B62068713, i retornar-lo a les partides i exercicis 
que s'indiquen en aquest document, amb el següent desglossament: 11.929,14 euros a carrec de l'any 
2019, l'import de 14.314,94 euros a carrec de l'any 2020 i l'import de 2.385,81 euros a carrec de l'any 
2021. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

22.- (18002097) ALLIBERAR la quantitat de 174.846,53 euros del contracte 18005895, que té per objecte el 
Programa de gen! gran del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, el 
qual ha esta! adjudica! a !'empresa Asoc. Esport-3, amb NIF 808880577, i retornar-lo a les partides i 
exercicis que s'indiquen en aquest document, amb el següent desglossament: l'import de 117.495,94 
euros correspon a I'IVA al 10% del total de .la licitació i l'import de 57.350,59 euros, baixa per 
adjudicació, essent l'import 26.285,68 euros a cimec de l'any 2019, l'import 28.675,30 euros a carrec de 
l'any 2020 i l'import de 2.389,61 euros a carrec de l'any 2021. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de San! Martí 

23.- (20184001) ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de despesa acordada perla Comissió de 
Govern de 24 de gener de 2019 per un import de 2.150,54 euros amb carrec a la partida 
0610/48903/23222 com a conseqüéncia de retraure la par! proporcional de la subvenció perla gestió 
cívica del Casal de Joves Poblenou corresponent al període 1 de gener a 25 de gener de 2019 d'acord 
amb la Base Quarta de les bases reguladores de l'adjudicaeió del casal de joves i la data de 
formalització del conveni de gestió cívica de l'esmentat casal, adjudica! a I'Assoc. Coord. Entit. Juvenils 
Poblenou, amb NIF 866861949. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

24.- (SJ-18-085) ACCEPTAR i AGRAIR a la Fundació Privada Club Esportiu Júpiter la donació gratui'ta a 
favor de I'Ajuntament de Barcelona - Districte de San! Martí d'un conjunt de documents composat per 
fotografíes de gran forma! datables entre 1915 i 1988, diploma amb els membr(ls fundadors de 1909 i 
35 arxivadors amb 7137 fu lis mecanografiats on es narra la crónica esportiva del club amb fotografíes i 
retalls de premsa incloses de jugadors, partits i altres esdeveniments esportius, escrites per Joaquim 
Cuila i Baila (1912-2015), soci número 1 del Club Esportiu Júpiter i Medalla del futbol catalil, amb desti 
a I'Arxiu Municipal del Districte, d'acord i amb les condicions establertes al conveni que formalitzara la 
donació i que s'adjunta al present acord; FACULTAR a l'lm. Sr. Josep Maria Montaner Martorell perla 
signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els acles necessaris en execució del conveni. 
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ÁREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

25.- (20190178)' AUTORITZAR i DISPOSAR l'import de 512.072,72 euros a favor d'Aigües de Barcelona, 
Empresa Metropolitana Gestió Integral de I'Aigua, ·sA amb NIF A66098435, per atendre les despeses · 
relatives al consum d'aigua pel funcionament de les fonts i llacs ornamentals de la ciutat de Barcelona 
duran! l'any 2019, amb cimec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, i d'acord amb 
el que sol·licita el cap del departament del cicle de l'aigua en informe justificatiu, de 4 de febrer de 2019, 
adjunta l'expedient. 

26.- (19SD 0019AP /2019GAMI_01) APROVAR la revisió de les tarifes i canons aplicables als aparcaments 
de concessió municipal i als de gestió directa a partir de 1'1 de mar9 de 2019 en base a la variació 
semestral Uuny 2018 - desembre 2018) de I'IPC de Catalunya que ha esta! del O, 1%, d'acord amb 
!'informe del técnic del Departament Estratégic de la Mobilitat, de 23 de gener de 2019, que s'incorpora 
a l'expedient, i en compliment del que disposa I'Acord de 12 de juliol de 2007 de la Comissió de 
Seguretat i Mobilitat. 

27.- (20180594D)ADJUDICAR el contracte núm. 18004380, que té per objecte el Serveis de distribució i 
retirada de tanques per a acles públics a la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures de 
contractació pública sostenible, per un import maxim d'1.100.000,00 euros (IV A indos), amb una baixa 

· ofertada del 31,10% sobre els preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Proseñal, SL amb NIF B59720987, 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 els pressupostos posteriors 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 d'1.1 00.000,00 euros (IV A inclós), deis quals 909.090,91 euros corresponen al 
preu net i 190.909,09 euros a I'IVA. FIXAR en 45.454,55 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 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. Alberto Moreno 
Álvarez. DECLARAR la improcedencia de la revisió de .preus amb motiu de l'article 103 de la LCSP. 
DONAR-N E compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

28.- (BC 2019/030) APROVAR inicialment el Segon Projecte Constructiu Base de carrils bicicleta de la ciutat 
de Barcelona. Projecte revisa! del primer projecte constructiu base de la xarxa basica, · d'iniciativa 
municipal, d'acord amb !'Informe Técnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reprodu'it, per un import de 7.114.358,80 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 (TRLMRLC); i 
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) i en un deis 
diaris de més circulació de Catalunya, termini duran! el qual es podra examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 

29.- (BC 2019/031) APROVAR inicialment el Segon Projecte Constructiu Base de carrils bicicleta de la ciutat 
de Barcelona. Projecte revisa! del primer projecte constructiu base de la xarxa secundaria, d'iniciativa 
municipal, d'acord amb !'Informe Técnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reprodu'it, per un import de 2.268.270,27 euros el 21% de l'impost del valor 
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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 (TRLMRLC); i 
SOTMETRE'L a informació pública duran! un termini de 30 dies hilbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicacló al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) i en un deis 
diaris de mes circulació de Catalunya, termini duran! el qual es podra examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. · 

Districte de Sants-Montju'ic 

30.- (18PL 16632) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla Especial Urbanistic per a la regulació de l'equipament docent sUuat al passeig de 
I'Exposició 5-23, al Districte de Sants-Montju'ic; d'iniciativa municipal a proposta del Consorci d'Educació 
de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal pera la 
se va aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

31.- (3BC 2018/125) APROVAR inicialment el Projecte d'implantació deis jocs infantils en espais singulars 
als jardins de Celestina Vigneaux, al Districte de Sants-Montju'ic 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 reprodu'it, amb un pressupost de 368.653,62 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IV A) 
inclos, 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 regim local. de Catalunya; ACLARIR que pera l'execució 
del present projecte de jocs caldra l'aprovació del projecte de reurbanització de l'ambit d'implantació, 
tenint que addicionar a l'import del present projecte de jocs (PCA: 368.653,62 euros) l'import de la 
reurbanització (que s'est[ma en PCA: 265.000,00 euros); SOTMETRE'L a informa~ió 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-hi les 
al·legacions pertinents. 

Districte d' Horta-Guinardó 

32.- (17e0006) DECLARAR improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra d) de l'article 114 del 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'advertiment del propósit d'iniciar expedient 
d'expropiació per ministeri de la llei formula! perla Sra. Berta Rabasa Obes, en nom i representació de 
la comunitat de béns Torma CB, de 12 de gener de 2017, en relació a la finca núm. 9 del carrer 
Marsans i Rol, qualificada de sistema de pares i jardins actuals de caracter local (clau 6a) per la 

· Modificació del Pla General Metropolita en l'ambit deis Tres Turons, aprovada definitivament el 12 de 
gener de 2011 i publicada al DOGC, el 23 de febrer de 2011, pels motius que figuren a !'informe de la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 22 de gener de 2019, que a efectes de motivació 
s'acompanya al present i es té per íntegrament reprodurt. 

33.- (7BD 2017/130) APROVAR inicia!ment .el Projecte deis entorns de Can Soler- Fase 1, al barrí de Sant 
Genis deis Agudells, al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 
!'Informe Tecnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reprodurt, amb un pressupost d'1.832.660,54 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 i SOTMETRE'L a informació pública 
duran! un termini de 30 dies hilbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) i en un deis diaris de més circulació de Catalunya, termini 
duran! el qual es podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 
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Districte de Nou Barris 

34.- (19PL16681) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana deis equipaments comunitaris situats a 
l'entorn de la Masia de Can Valent i modificació puntual de la fitxa de patrimoni de l'element número 
2889 del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectónic de la ciutat de Barcelona a l'ambit del 
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 

Districte de Sant Martí 

35.: (10802017/225) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Via Trajana, entre 
els carrers Binéfar i Santander, al Districte de Sant Marti de Barcelona, segmenta! en fases 1 a i 1 b, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe Técnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reprodu'it, amb un pressupost de 3.476.690,80 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 Relés de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya i. 
SOTMETRE'L a informació pública, duran! un termini de 30 dies hi!bils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) i en un deis 
diaris de més circulació de Catalunya, termini duran! el qual es podra examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 

ELSECRETARIGENERAL 
Jordi Cases i Paliares 
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