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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 26 de juliol de 2019

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 26 de

Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño,
Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Jordi Rabassa
Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David
Escudé Rodríguez, Margarita Mari Klose, Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa
Alarcón Montañés, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que
certifica.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 11.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 18 de
juliol de 2019, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

(BA 26/18) (BARCELONA ACTIVA SAU SPM) Resolució de la Directora General de
Barcelona Activa SAU SPM, de 6 de juny de 2019, que ADJUDICA el contracte de
serveis d'assistència tècnica i administrativa en les tasques de gestió associades a les

màxim de 190.284,60 euros IVA inclòs, a raó dels preus unitaris de 30,60 euros/hora
IVA exclòs per al perfil tècnic per un màxim de 220 hores i 19,20 euros/hora IVA
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(BA 68/18) (BARCELONA ACTIVA SAU SPM) Resolució de la Directora General de

Activa, Lot 1: Alfabetització Digital a les Antenes Bàsiques a Fundació Pere Tarrès per

euros IVA exempt per un màxim de 4.650,00 hores; Lot 2: Alfabetització Digital a les

raó del preu/hora de 31,48 euros IVA exclòs per un màxim de 618 hores, amb un

addicionals.

(BA 71/18) (BARCELONA ACTIVA SAU SPM) Resolució de la Directora General de
BARCELONA ACTIVA SAU SPM, de 8 de maig de 2019, que ADJUDICA el contracte de

que assoleixen requisits per regularitzar-se administrativament a Insercoop SCCL per

quatre anualitats addicionals.

(BA 78/18) (BARCELONA ACTIVA SAU SPM) Resolució de la Directora General de
BARCELONA ACTIVA SAU SPM, de 29 de maig de 2019, que ADJUDICA els serveis de
formació de les accions de formació específica i pràctica professional del programa

inclusió, LOT 1: COML0110-Activitats auxiliars de magatzem a FEMAREC SCCL per

Dependent/a de carnisseria i xarcuteria a FORMACIÓ I TREBALL FUNDACIÓ PRIVADA

inclòs; LOT 5: EOCJ0311-Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en

27.094,35 euros IVA inclòs; LOT 6: ELES0208-Operacions auxiliares de muntatge

de 33.925,85 euros IVA inclòs; LOT 7: HOTR0108-Operacions bàsiques de cuina a

màxim de 26.041,37 euros IVA inclòs; LOT 8: HOTR0208-Operacions bàsiques de
restaurant i bar a FUNDACIÓ ESCOLA DE RESTAURACIÓ I HOSTALATGE DE BARCELONA

bàsiques de pisos en allotjaments a FORMACIÓ I TREBALL FUNDACIÓ PRIVADA per

9.670,47euros IVA inclòs; LOT 13: SSCM0108-  Neteja de superfícies i mobiliari en
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d'11.204,67euros IVA inclòs; LOT 14: SSCG0111-Gestió de trucades de teleassistència

15: SSCS0108- Atenció sociosanitària a persones en el domicili a AURT CONSULTORIA I

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

(20/0005-00-CP/01) (PiJ) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut

del contracte del lloguer de plataformes elevadores de persones, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb un import de licitació de 793.043,44 euros (IVA

(19/0177-00-CP/01) (PiJ) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut

del contracte del servei de manteniment preventiu, correctiu i treballs en planxa,
carenat i pintura per als vehicles propietat de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un import de

(19/0096-00-CP/01) (PiJ) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut

del contracte dels serveis del tancament i inspecció visual dels espais verds que
disposen de portes de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible, amb un import de licitació de 469.735,86 euros (IVA inclòs) i un termini

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta

de Barcelona en relació amb la iniciativa legislativa següent: Avantprojecte de llei

i que constitueixen la seva motivació. NOTIFICAR a la Secretaria de la Comissió Mixta
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de la Carta Municipal de Barcelona el present acord, així com els informes que

Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta

de Barcelona en relació amb la iniciativa reglamentària següent: Projecte de decret

seva motivació. NOTIFICAR a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat de

al posicionament municipal sobre aquesta iniciativa reglamentària

(2/2019 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaume Tutó Nosás
(mat. 11100010) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la

Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Cap de Departament de Contractació

Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La

les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte  a la Comissió de Plenari
competent.

Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

(15000523 002 (0242/15) ) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de
setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020, el contracte 15000523-002 que té per

competencial del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, adjudicat a l'empresa
QUIRON PREVENCION SL, amb NIF B64076482, per un import total de 120.022,79
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euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte en relació a
l'Ajuntament de Barcelona per un import de 96.174,09 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a
l'actual. Per la resta de pressupost s'incorporen a l'expedient els documents
comptables de la resta d'organismes del Grup Municipal incorporats al contracte.

(16001290 003 (0286/16)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 16001290-003 que té per objecte la coordinació i gestió de
projectes de web de l'Ajuntament, adjudicat a l'empresa LAVINIA NEXT SLU, amb NIF
B64315831, per un import màxim de 26.148,33 euros (IVA inclòs), 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 26.148,33 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest
document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de
l'exercici posterior a l'actual. FIXAR en 1.080,51 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del
contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del departament de
Contractació de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

(19001424L01 (0434/19)) ADJUDICAR el contracte núm. 19001424L01, que té per

defensa en judici davant dels jutjats i tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal,

tribunals administratius i constitucionals (Lot 1: Civil, Mercantil i Concursal) a Jane
Advocats, SLP amb NIF B63143622 de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim de 48.400,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els
preus unitaris ofertats, dels quals 40.000,00 euros corresponen al preu net i 8.400,00
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 8.066,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0101; un
import (IVA inclòs) de 24.200,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0101; un import (IVA inclòs) de 16.133,33
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22604/92014 0101. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Manuel Mallo Gómez o la persona
que el substitueixi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
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Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(19001424L02 (0434/19)) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 19001424L02

representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals dels ordres
jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i serveis de representació i

Arc, Despatx D'advocats I Consultors, SLP amb NIF B63039531, per no haver aportat la
documentació relativa a la justificació de la seva oferta, incursa en presumpció de ser
anormal i/o desproporcionada. ADJUDICAR el contracte a BUFET VALLBE, SLP amb NIF
B61603007 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un
import màxim de 80.282,78 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats,
dels quals 66.349,40 euros corresponen al preu net i 13.933,38 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.380,46 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22604/92211 0102; un
import (IVA inclòs) de 40.141,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22604/92211 0102; un import (IVA inclòs) de 26.760,93
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22604/92211 0102. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la
garantia definitiva en 3.317,47 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte el Sr. Josep Maria Sans Rodríguez. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(19001424L03 (0434/19)) ADJUDICAR el contracte núm. 19001424L03, que té per

defensa en judici davant dels jutjats i tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal,

tribunalsa dministratius i constitucionals (Lot 3: Penal, Tribunal de Comptes i òrgans
administratius) a ENTRENA ABOGADOS SCP. amb NIF J65653149 de conformitat amb
la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 121.000,00 
euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 100.000,00 euros
corresponen al preu net i 21.000,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 20.166,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22604/92014 0101; un import (IVA inclòs) de 60.500,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22604/92014
0101; un import (IVA inclòs) de 40.333,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2019 i a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0101. CONDICIONAR la seva
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realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual.FIXAR l'import de la garantia definitiva en 5.000,00 euros i RETENIR la
garantia definitiva del preu del contracte, segons la petició efectuada per l'empresa.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Manuel Mallo Gómez o la
persona que el substitueixi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(19001424L04 (0434/19)) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 19001424L04

representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals dels ordres
jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i serveis de representació i

Administratiu i òrgans administratius) a Arc, Despatx D'advocats I Consultors, SLP amb
NIF B63039531, per no haver aportat la documentació relativa a la justificació de la
seva oferta, incursa en presumpció de ser anormal i/o desproporcionada. ADJUDICAR
el contracte núm. 19001424L04, a Barcelona Espai Legal Advocats SL amb NIF
B64951668 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un
import màxim de 121.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris oferts,
dels quals 100.000,00 euros corresponen al preu net i 21.000,00 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 20.166,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0101; un
import (IVA inclòs) de 60.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0101; un import (IVA inclòs) de 40.333,33
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22604/92014 0101. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la
garantia definitiva en 5.000,00 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte el Sr. Manuel Mallo Gómez, Director de Serveis Jurídics, o
persona que el substitueixi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

contracte 16002540, que té per objecte la fixació de les condicions per a la
contractació dels serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils,

Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb
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va des del 14 de desembre de 2019 fins al 13 de desembre de 2020, segons el que

de comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no

(556/2019) APROVAR la segona pròrroga del Conveni Marc de col·laboració educativa

setembre de 2016, per acollir persones estudiants universitàries en pràctiques

2019 i fins al 21 de setembre de 2020, mantenint el contingut de la resta de clàusules

col·laboració.

Barcelona i la Universitat Ramon Llull, per acollir persones estudiants universitàries en

per una durada  de dos anys, prorrogables expressament per períodes anuals, amb un

document de 25 de juliol de 2019.

preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

(0948/19) APROVAR inicialment les Bases del Premi de Restauració de Barcelona,
tercera edició; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província; SOTMETRE-
LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de

sol·licituds fins al dia 15 de novembre de 2019, condicionat a la no presentació

que facin necessària la seva modificació; CONVOCAR el Premi de Restauració de
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Barcelona, amb els objectius i criteris establerts en les bases reguladores.

(16005782-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16005782-002 que té per objecte Auditoria Ajuntament i grup econòmic
municipal (Lot 3), adjudicat a l'empresa FAURA CASAS AUDITORS SL, amb NIF
B58671710, per un import màxim de 9.730,82 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient, en el sentit d'incloure en el Lot 3
l'entitat Institut Municipal d'Urbanisme, per haver modificat la seva forma jurídica
durant l'exercici 2018 passant d'organisme autònom a entitat pública empresarial i
donar-la de baixa del Lot 2 del contracte; AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 9.730,82 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest document, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici; FIXAR en
402,10 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva; RETENIR-LO del preu
del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de
constitució de garantia; i REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de la Gerència de Presidència i Economia per a la seva formalització en
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de

494.974,35 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de

acord a la Gaseta Municipal.

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de

despeses del restabliment econòmic financer del Camp de Futbol Municipal de la
Bàscula del Districte de Sants-Montjuïc, per un import total de 12.641,67 euros, de

Hisenda.

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de

432.291,26 euros, per atendre despeses de la Gerència de Seguretat i Prevenció
(GUB) dins del Pla de reforç de seguretat de Ciutat Vella, Fort Pienc, Poble Sec i Eix

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
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consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de

atendre despeses del EIT Start-Up Grant Agreement number SUGA 2019 EIT Urban
Mobility, per un import total de 328.225,00 euros, de conformitat amb la

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

funcionament de la Plataforma Live que té com a objectiu la promoció del
desenvolupament industrial i tecnològic dels vehicles elèctrics i la implementació dels

despesa plurianual per un import màxim de 88.270,39 euros amb càrrec a la partida
0504 22610 17945 del pressupost municipal, amb el desglossament següent:
79.270,39 euros en concepte de despeses derivades de la contractació dels serveis

2020; i 9.000,00 euros en concepte de quota ordinària de caràcter anual de

raó de 3.000,00 euros anuals amb càrrec als exercicis 2020, 2021 i 2022. La
consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els

regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR al/la Regidor/a competent en la matèria
per la seva signatura i la resta de documents que se'n puguin derivar; i FACULTAR al
Gerent adjunt de Mobilitat per efectuar les actuacions necessàries en matèria de
gestió econòmica derivades d'aquest acord.

(20190239D) ADJUDICAR  el contracte núm. 19001332, que té per objecte els Serveis

amb NIF B60759644 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu total de 480.550,68 euros IVA inclòs,
dels quals 397.149,32 euros corresponen al preu net i 83.401,36 euros a l'IVA,

43.197,00 (IVA inclòs), amb una baixa del 19,75% sobre els preus unitaris. DISPOSAR a
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
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següent: un import (IVA inclòs) de 150.172,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504; un import (IVA inclòs) de
240.275,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22721/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 90.103,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus
amb motiu de l'article 103 de la LCSP. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i que hagin transcorregut
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del
contracte el senyor  Oriol Such Basiana. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió

(20190239AN) ALLIBERAR la quantitat de 104.297,53 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 19001332 que té per objecte els Serveis de

públic de la ciutat de Barcelona (2019-2021),amb mesures de contractació sostenible,
el qual ha estat adjudicat a l'empresa CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SÒCIO-LABORAL,
SL., amb NIF B60759644, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en
aquest document.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

I'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs, per a la realització de les
obres per a la millora de la connexió dels barris del Districte de Sant Martí de
Barcelona i els barris de Sant Adrià de Besòs amb el Parc de la Pau i el Port Fòrum,
mitjançant el Campus Diagonal-Besòs, de conformitat amb la Normativa reguladora
dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres
administracions públiques i institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de
2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 593.507,00
euros, a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, per fer front a les

subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos,

Districte de Sants-Montjuïc

(3BC 2017/120) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la nau 4 de Can Batlló
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hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris dels de més circulació de
Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies

(3BD 2017/0070) APROVAR definitivament el Projecte executiu per a la nova

administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de

el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al

reurbanització dels entorns del futur CAI de la Marina, als jardins de Cal Sèbio, al

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 704.772,73 euros, el 21% de

Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

(5BD 2017/014) DECLARAR la suspensió de la tramitació del Projecte de la
reurbanització del carrer del Bosc des del peu de funicular fins al carrer Gratallops, al

reproduït; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i en un dels diaris dels de més circulació de Catalunya.

Districte de Nou Barris

escales mecàniques i arranjament dels seus entorns al carrer de les Agudes entre els
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administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de

el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als
interessats en aquest procediment; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la

Districte de Sant Martí

(18G295) DESESTIMAR els recursos potestatius de reposició interposats pel Sr.
Francisco Ibañez Montoya, en nom i representació de les societats mercantils

reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Pla de Millora Urbana
(modificat) del Subsector núm. 11 del Pla de Millora Urbana per a la Reforma Interior
del Sector Llull-Pujades (Ponent), pels motius que justificadament i raonada, figuren

íntegrament reproduït. NOTIFICAR aquest acord als persones recurrents. DONAR-NE

Almogàvers, Badajoz i Pere IV, pels motius que raonadament i justificada consten en

Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini,
amb notificació personal.

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

(0937/19 ) APROVAR inicialment les Bases Generals del concurs Repte Barcelona
Dades Obertes. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per un termini
de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; 83 de la Llei

públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
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administracions publiques de Catalunya. TENIR per aprovades definitivament
aquestes Bases Generals sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions durant el
període d'informació pública.

llançament de reptes urbans (BOPB 08.02.2019). ORDENAR la publicació de

per un import de 30.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en

Districte de Ciutat Vella

(20182815) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
TOT RAVAL, FUNDACIÓ PRIVADA amb NIF G62860796, per a la dinamització de la
salut comunitària al barri del Raval, mitjançant un projecte d'intervenció comunitària
intercultural, per un import de 34.346,00 euros, equivalent al 36,37 % del cost total
del projecte i amb un cost total d'execució de 94.445,00 euros, i una durada fins al 31
de desembre de 2019. Aquest conveni instrumenta l'atorgament d'una subvenció
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de
Barcelona. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 34.346,00 euros amb
càrrec al pressupost 2019 i aplicació pressupostària D/48903/15361, a favor de TOT
RAVAL, FUNDACIÓ PRIVADA amb NIF G62860796, per subvencionar l'execució del
projecte que ja s'ha indicat. FACULTAR per a la signatura del conveni el regidor del
Districte de Ciutat Vella, Im. Sr. Jordi Rabassa Massons.

Districte de Sants-Montjuïc

euros, equivalent al 45,16% del cost total del projecte, i amb una durada fins a 31 de

22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 111.000,00 euros amb càrrec als Pressupostos
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presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de

extraordinari de 177.800,00 euros, equivalent al 100% del cost total del projecte, i

la Normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del Consell

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

Districte de les Corts

22 i 69, situades al passatge Felipe de Paz, amb vigència de dos anys a comptar des de

Districte d'Horta-Guinardó

administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per
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dels posteriors acords amb els ens, entitats i empreses col·laboradores que es

G59384503) i Consell de Joventut del Districte d'Horta-Guinardó (NIF G64884489),

planta baixa de la finca situada al carrer Porto 12, de conformitat amb la normativa

Districte de Nou Barris

(19003194) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió de l'Espai Jove Les
Basses, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 19003194, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 694.011,61 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat d'1.130.901,33 euros, amb el següent desglossament:
27.437,65 euros a càrrec del pressupost de l'any 2019, l'import de 329.384,46 euros a
càrrec del pressupost de l'any 2020 i l'import de 337.189,50 euros a càrrec del
pressupost de l'any 2021. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec
de clàusules administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació.
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost
net 573.563,31 euros i import de l'IVA de 120.448,30 euros; condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

(19003502) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió del Centre Cívic Zona
Nord, Casal de Barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, 2019-2021, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19003502, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 921.058,10 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 1.501.211,30
euros, amb el següent desglossament: un import (IVA inclòs) de 35.664,02 euros a

clàusules administratives particulars, annexes, i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació.
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida 227.19-337.11-06.08 dels
pressupostos 2019-2021, amb el següent desglossament: pressupost net 761.205,04
euros i import de l'IVA de 159.853,06 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la
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Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

(19003537) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió de Centre Cívic Can
Verdaguer, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 19003537, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 660.633,27 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat d'1.184.972,65 euros, amb el següent desglossament: un
import (IVA inclòs) de 26.389,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019, un
import (IVA inclòs) de 314.746,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i un
import (IVA inclòs) de 319.497,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021.
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars, annexes, i el plec de prescripcions tècniques reguladors
del contracte i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides 227.19-337.11-06.08 dels
pressupostos 2019-2021, amb el següent desglossament: pressupost net 545.977,91
euros i import de l'IVA de 114.655,36 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la
Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

36.000,00 euros, equivalent al 44,44% del cost total del projecte (81.000,00 euros),

del seu contingut. NOTIFICAR el present acord de rectificació a les parts implicades
del conveni.

caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
12.000,00 euros, equivalent al 44,44% del cost total del projecte (27.000,00 euros),

DISPOSAR la despesa per un import de 12.000,00 euros, a càrrec de la partida 489.03-

amb NIF G63848352, per subvencionar l'execució del projecte esmentat. DECLARAR la
no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades a l'informe
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que consta a l'expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini
màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització del projecte subvencionat,
presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels
fons rebuts. FACULTAR la Ima. Sra. Margarita Marí Klose, Regidora del Districte de
Nou Barris, per la signatura del present conveni.

Districte de Sant Andreu

Barcelona -Districte de Sant Andreu- i la Fundació privada Trinijove, per a la realització
del projecte Foment de les arts escèniques al Districte de Sant Andreu. ATORGAR una
subvenció directa amb caràcter excepcional a la Fundació privada Trinijove amb NIF
G59546556, per un import de 100.000,00 euros, equivalent al 100% del cost total del

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 100.000,00 euros, euros amb càrrec a la
partida 48903/92412 a favor de  la Fundació privada Trinijove, amb NIF G59546556,

setembre de 2020, presenti la justificació dels fons rebuts, en la forma establerta en

Districte de Sant Martí

Districte de Sant Martí i O3 BCN PACKAGERS, SL (Edicions Saragossa) per a la

formular, si escau, les al·legacions que creguin adients. Així mateix, caldrà publicar

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR la despesa de 4.000 euros,
que anirà a càrrec a la partida 0610.48101.33411 del pressupost de l'any 2020,
condicionat a l'existència de crèdit suficient, per a fer front a la disposició i lliurament
d'aquests premis amb el següent desglossament: categoria de prosa El Cistell dotat
amb 2.000 euros; categoria de poesia Ritmes dotat amb 2.000 euros. FACULTAR el
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regidor del Districte de Sant Martí, Im. Sr. David Escudé Rodríguez, per a la signatura

O3 BCN PACKAGERS, SL i per a la realització de tots els actes necessaris per a

ÀREA DE DRETS SOCIALS, FEMINISMES I LGTBI

(20180331) ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de despesa per un import
de 31.000,71 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, a favor d'UTE Mundo Senior, amb NIF U57899791, en concepte de sobrant
de la liquidació del conveni pel programa Vacances per a gent gran 2018-2019
(Destins Península).

(0953/19) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Organizacion Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), amb NIF

subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional per un import de
30.000,00 euros, equivalent al 30,00% del cost total del projecte que ascendeix a una
quantitat total de 100.000,00 euros i una durada fins el 31 de desembre de 2019, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010 de l'Ajuntament

despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats
en aquest mateix document, a favor de Organización Mundial Ciudades y Gobiernos

tal que en un termini no superior als 3 mesos, a comptar des de la finalització del

dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Sra.

Feminismes i LGTBI per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre
document que se'n derivi.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12,30 h.
Signat electrònicament per
:CPISR-1 C Ester Solana Grasa
Data :2019.09.04 10:04:55
CEST
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona


