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Ref:CG 11/18 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 22 de març de 2018. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 15 de març de 2018. 
 
 Part Decisòria 
  

a) Propostes d’acord 
 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 
 
1.-  (85/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ricard Nieto Calvo (mat. 24873) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional d’Auxiliar 
administratiu, amb destinació al Parc Mòbil de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball 
de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri com a professor de l’autoescola 
"AGAM SL". La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 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 l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització 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 Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.-  (90/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ricard Carreras Lapedra (mat. 76368) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de Tècnic Mitjà 
d’Infermeria SPEIS (codi lloc: 80.30.PE.60), i adscrit al Parc de Bombers de l’Eixample, de la 
Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya de l’Institut 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’Incompatibilitats 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 l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat 
municipal. La present autorització 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 Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3.-  (165/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alex Espiga Kun (mat. 26451) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Bomber SPEIS 
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(codi lloc: 92.10.PE.20), i adscrit al Parc de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut 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’Incompatibilitats 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 l’Administració 
de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril 
de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que 
presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat 
docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 
dedicació a l’activitat municipal. La present autorització 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 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4.-  (18-CAO-32) AUTORITZAR la contractació laboral indefinida d’una persona amb la categoria 

d’assistent de violoncel, amb titulació d’un grau superior de música, especialitat violoncel, per a 
ocupar la plaça vacant d’aquesta categoria de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya, i que pertany al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en 
sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
5.-  (18-CAO-33) AUTORITZAR la contractació laboral indefinida d’una persona amb la categoria de 

solista de timpani, amb titulació d’un grau superior de música, especialitat timpani, per a ocupar la 
plaça vacant d’aquesta categoria de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i 
que pertany al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de 
desembre de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6.-  (S2017-03) AUTORITZAR al Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, adscrit a 

l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant d’una persona per 
al lloc de treball de Tècnic/a d’Audiovisuals, del grup B, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de 
la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
7.-  (62/2018) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 22 places de Sergent/a del Servei de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs 
oposició, en torn de Promoció Interna especial, en el sentit que seguidament es relaciona:  Primer: 
Esmenar la base 3.1, eliminant l´apartat 3.1.g) que posa “Posseir el permís de conduir vehicles de la 
classe C en vigor”. I al punt 10.4 eliminar el paràgraf que posa “En aquest moment hauran de signar 
una declaració jurada o promesa amb el compromís de mantenir actualitzat el permís de conduir de 
la categoria C, mentre es mantingui relació laboral amb el SPEIS”. Segon: Procedir novament  a 
l’obertura d’un  termini de presentació de sol·licituds  de vint dies naturals comptadors des  de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la Gaseta Municipal per tal que les persones 
aspirants que compleixin els requisits de la convocatòria, i així ho desitgin, puguin presentar la seva 
sol·licitud en els termes establerts  en la base 3 de la convocatòria, sens perjudici de la validesa de 
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les sol·licituds anteriorment presentades pels aspirants en temps i forma. DONAR compte de la 
present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 
8.-  (65/2018) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 40 places de Caporal/a del Servei de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs 
oposició, en torn de Promoció Interna especial, en el sentit que seguidament es relaciona: Primer: 
Esmenar la base 3.1, eliminant l´apartat que posa “Posseir el permís de conduir vehicles de la 
classe C en vigor”. I al punt 10.4 eliminar el paràgraf que posa “En aquest moment hauran de signar 
una declaració jurada o promesa amb el compromís de mantenir actualitzat el permís de conduir de 
la categoria C, mentre es mantingui relació laboral amb el SPEIS”. Segon: Procedir novament  a 
l’obertura d’un  termini de presentació de sol·licituds  de vint dies naturals comptadors des  de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la Gaseta Municipal per tal que les persones 
aspirants que compleixin els requisits de la convocatòria i així ho desitgin puguin presentar la seva 
sol·licitud en els termes establerts  en la base 3 de la convocatòria, sens perjudici de la validesa de 
les sol·licituds anteriorment presentades pels aspirants en temps i forma. DONAR compte de la 
present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 
9.-  (0338/18) INICIAR l'expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat en virtut del 

que estableix l’article 168 a) 2 de la LCSP, dels serveis de telecomunicacions pendents de migrar de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 18001219; amb un pressupost base de licitació 
de 798.422,92 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladors del contracte; i 
DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació ordinària, d'acord amb la 
justificació que consta a l'expedient, amb la utilització del procediment negociat. AUTORITZAR la 
despesa corresponent a l’Ajuntament per un import de 609.580,76 euros (IVA inclòs); ADJUDICAR 
el contracte de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient; i DISPOSAR la despesa a 
favor de Telefónica de España, S.A.U. amb NIF A82018474, d'acord amb la seva proposició, i amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’incorporen a les relacions comptables que 
s’adjunten a l’expedient. Per la resta del pressupost s’incorporen a l’expedient els documents 
comptables aprovats pels òrgans competents dels organismes associats. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

 
10.-  (509/18) APROVAR la instrucció  per la qual es fixen els criteris generals a seguir en aplicació de 

l’Ordenança reguladora del procediment sancionador a partir de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, segons el contingut que consta a l’annex adjunt; INSCRIURE-LA al 
Registre Municipal d’Instruccions i Circulars; PUBLICAR-LA a la Gaseta Municipal. 

 
11.-  (542/18) APROVAR el model de governança de les dades municipal, l’Oficina Municipal de Dades i 

el Delegat de Protecció de Dades, segons el contingut que consta a l’annex adjunt i PUBLICAR-LO 
a la Gaseta Municipal. 
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12.-  (544/18) DETERMINAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 32 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, reguladors de la responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, la quantitat indemnitzatòria requerida en el procediment judicial relacionat 
amb la Referència Judicial 464/2010-4 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona a 
favor d'Arc de Triomf, SL; FIXAR l’import indemnitzatori en la quantitat de 801.183,56 euros; 
AUTORITZAR la despesa de 801.183,56 euros, en concepte d’indemnització per la demanda 
interposada per Arc de Triomf, SL contra l’Ajuntament de Barcelona; DISPOSAR i RECONÉIXER 
l'obligació de despesa per aquesta quantitat, amb càrrec a la partida 22611-92011-0101 (PGC 
6290900004) del pressupost de 2018, a favor d’Arc de Triomf, SL (B17597121); LLIURAR-LA al 
compte de dipòsits i consignacions del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona 
(X9904058M); NOTIFICAR la present resolució a la interessada. 

 
13.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 22 de març 

de 2018. 
 
14.-  (2018/181) APROVAR el Memoràndum d'entesa entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Oficina de 

l'Historiador de la ciutat de l´Havana (Cuba). DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
15.-  (2018/182) APROVAR el Memoràndum d'entesa entre l'Ajuntament de Barcelona i el Gran Municipi 

d'Amman (Greater Amman Municipalty – GAM). DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
16.-  (2018/167) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Elisava Escola 

Universitària i l’Ajuntament de Barcelona, que té per objecte contribuir a preservar la singularitat dels 
comerços emblemàtics de la ciutat i a la millora de la percepció de la qualitat del comerç local de 
proximitat; FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom Cabau, per a la 
signatura del conveni. 

 
17.-  (2018/179) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 120.000,00 euros amb càrrec 

al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Formació i Treball 
Fundació Privada, amb NIF G60229846, per al projecte la Pionera: Incubadora a l’aire lliure de la 
gent que comença; APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Formació i Treball Fundació Privada, amb CIF G60229846, per al desenvolupament del Projecte “La 
Pionera: Incubadora a l’aire lliure de la gent que comença”, com a prova pilot d’un espai incubadora 
a cel obert d’oferta cultural, lúdica i gastronòmica i d’exposició i venda de nous productes i serveis 
d’emprenedors de la ciutat i de la viabilitat comercial de nous productes i serveis de les entitats 
d’economia social i solidària, prioritzant les iniciatives emprenedores impulsades per col·lectius en 
situació de vulnerabilitat social, que 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, per un import de 120.000,00 euros; REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir del pagament de la subvenció, 
presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 
FACULTAR el Sr. Alvaro Porro Gonzalez, Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local 
i Consum per a la signatura del conveni. 
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19.-  (E.01.6057.16) PRECISAR, que els espais cedits en ús a l’entitat EI Casc Antic (Espai d’Inclusió i 
Formació Casc Antic) per acords de la Comissió de Govern de 4 de maig de 2017 i 6 de juliol de 
2017, dins la finca municipal del carrer Comerç núm. 42, són els següents: de la primera planta un 
total de 134,28 m2 distribuïts de la següent manera (sala 3 de 30,56 m2, sala 1 de 22,55 m2, sala 5 
de 26,28 m2, sala 4 d'11,33 m2, sala informàtica de 15,88 m2 i sala reunions 2 de 27,68 m2), i de la 
planta baixa sala 2 de 50,89 m2, grafiats en el plànol annex, i MODIFICAR la clàusula vuitena de les 
condicions reguladores de l’esmentada cessió d’ús d’acord amb document annex, restant vigents i 
inalterats la resta de les condicions reguladores aprovades. 

 
20.-  (DP-2018-27048) AUTORITZAR la substitució del contracte d’assegurança de caució amb la 

companyia Millenium Insurance Company LTD amb NIE N0066716B, dipòsit 102.141, d’import 
1.000.000,00 euros, constituït el 13 de març de 2013 per la societat Marina Port Fòrum SL (abans 
Marina Premià, SL), amb NIF B62147640,  per garantir les seves obligacions respecte la cessió del 
dret d’ús per a la gestió i explotació del Port esportiu de Sant Adrià (Port Fòrum), per un nou 
contracte d’assegurança de caució amb la companyia CBL Insurance Europe Designated Activity 
Company pel mateix import, concepte i obligacions; REQUERIR Marina Port Fòrum SL perquè en el 
termini de 15 dies a comptar des de la notificació de la present resolució, constitueixi davant la 
Tresoreria Municipal la nova fiança per l’import d’1.000.000,00 euros, mitjançant contracte 
d’assegurança de caució amb la companyia CBL Insurance Europe Designated Activity Company; i 
una vegada constituïda aquesta fiança, CANCEL·LAR i RETORNAR a Marina Port Fòrum SL, previ 
informe favorable de la Intervenció de Fons, el dipòsit núm. 102.141 d’un import d’1.000.000,00 
euros, constituït davant la Tresoreria Municipal el 13 de març de 2013, mitjançant contracte de 
caució. 

 

21.-  (3-041/2018) APROVAR l’expedient núm.3-041/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 
generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2018, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017, per ingressos provinents de la 
Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar projectes 
municipals en matèria de turisme, segons acord de les Comissió de Govern de 18 de gener de 2018, 
per un import total de 222.640,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18030795; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 

22.-  (3-042/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-042/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 150.739,61 euros, per fer front a despeses derivades dels contractes de serveis per la 
gestió d’equipaments juvenils i Casals de Gent Gran, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
18030791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 

23.-  (3-043/2018) RATIFICAR l’expedient núm. 3-043/2018 de modificacions de crèdit del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, consistent en l’anul·lació de transferències 
de crèdit per import 116.124.336,38 euros, per atendre als corresponents ajustos tècnics que 
possibiliten l’anul·lació de la pròrroga del Pressupost 2017 un cop carregat el Pressupost definitiu de 
2018, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, a la relació d’aprovació MC-38; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
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24.-  (3-044/2018) RATIFICAR l’expedient núm. 3-044/2018 de modificacions de crèdit del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, consistent en l’anul·lació de transferències 
de crèdit realitzades durant la vigència del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017 prorrogat per a l’exercici 2018 per atendre necessitats inajornables, per import 
d'1.021.587,22 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, a la relació d’aprovació MC-36; i PUBLICAR aquest acord 
a la Gaseta Municipal. 

 
25.-  (3-046/2018) APROVAR les modificacions de crèdit de l’expedient núm. 3-046/2018, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 85.108.003,06 euros, per atendre la reassignació de les aplicacions pressupostàries de la 
Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18030891; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
26.-  (3-048/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-048/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 403.929,32 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 18030991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
27.-  (3-049/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-049/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 467.384,45 euros, per atendre transferències de crèdit de la Gerència Municipal per cobrir 
un pla de suport especial de Guàrdia Urbana per al Parc de la Ciutadella i per al Pla de xoc de 
drogues del Raval, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18031291; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

 
28.-  (3-050/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-050/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 1.000.000,00 euros, per atendre transferències de crèdit de la Gerència de Medi Ambient i 
Serveis Urbans per varis projectes de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 18031491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
29.-  (20150326) APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic i els apartats 1) i 2) de la clàusula 20.2 del Plec de clàusules administratives 
particulars, la modificació del contracte número 15002360 que té per objecte la gestió del Servei 
d’Inserció Social a Famílies rom no autòctones amb infants a càrrec (SISFA rom), de conformitat 
amb les motivacions de l’informe emès per la Cap del Departament d’Intervenció Social a l’Espai 
Públic de 13 de febrer de 2018, consistent en l’ampliació del Servei de detecció i tractament i del 
Servei d’atenció assistencial i educativa per tal de poder atendre a 13 i 12 famílies més de les 
inicialment previstes, pels imports de 29.224,24 euros i 43.106,20 euros, exempt d’IVA, 
respectivament, per al període comprès entre l’1 d’abril de 2018 i el 31 de desembre de 2018, que 
representen un increment del 2,30% i 3,39% en relació a l’adjudicació inicial més la pròrroga vigent. 
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AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 
72.330,44 euros,  exempt d’IVA, a  favor de l'Asociación de Servicio Integral, Sectorial para Ancianos 
(ASISPA), amb NIF núm. G28702504,  amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document 
comptable. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d’aquesta notificació, reajusti  la garantia definitiva per un import de 3.616,52 euros, i 
COMPAREGUI per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del Departament de 
Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (Pg de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
30.-  (20150026 (Lot 1) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 15000201 que 

té per objecte la gestió del servei Primer la Llar, lot 1, durant el termini comprès entre l’1 de juny de 
2018 i el 31 de desembre de 2018, adjudicat el 29 d’abril de 2015 a Sant Joan de Déu, Serveis 
Socials, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i 
atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableix l’art. 23.2 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un 
import de 259.218,55 euros, exempt d’IVA. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Sant Joan de 
Déu, Serveis Socials, amb NIF núm. R5800637J, la despesa de l’esmentat contracte per un import 
de 259.218,55 euros, exempt d’IVA, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document 
comptable. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les 
dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (Pg de Sant Joan 
núm. 75, 9è). 

 
31.-  (20150026 (Lot 2) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 15000202 que 

té per objecte la gestió del servei Primer la Llar, lot 2, durant el termini comprès entre l’1 de juny de 
2018 i el 31 de desembre de 2018, adjudicat el 29 d’abril de 2015 a la unió temporal d’empreses 
Sant Pere Claver, Fundació Serveis Socials, Suara Serveis SCCL  i Garbet Serveis Integrals, SL 
UTE Ley 18/1982, de 26 de Mayo (UTE La Primera Llar), d’acord amb el que estableix la clàusula 3 
del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb 
el que estableix l’article 23.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, per un import de 283.249,46 euros, IVA inclòs. AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de Sant Pere Claver Fundació Serveis Socials, Suara Serveis, SCCL i Garbet 
Serveis Integrals, SL UTE Ley 18/1982, de 26 de Mayo (UTE La Primera Llar), amb NIF núm. 
U66513219, la despesa de l’esmentat contracte per un import de 283.249,46 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document comptable. REQUERIR l’adjudicatari per tal 
que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui 
per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 
l’Àrea de Drets Socials (Pg de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 
32.-  (20170246 (Lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 17005384 (lot 1), que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre i quan s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Aprise Catalunya Empresa d’Inserció, SLL amb NIF 
núm. B-64241946, per un import de 66.814,44 euros (60.740,40 euros com a pressupost net i 
6.074,04 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), en haver estat l’únic licitador que ha 
presentat oferta, de conformitat amb la proposta de valoració continguda en l’expedient, sotmès a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als 
pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 3.037,02 euros l’import de la 
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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 a la formalització del 
contracte en el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de 
l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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 suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la 
suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
33.-  (20170246 (Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 17005385 (Lot 2), que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre i quan s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Trinijove Empresa de Inserción, SL, amb NIF núm. B-
63715536, per un import de 55.429,20 euros (50.390,18 euros com a pressupost net i 5.039,02 
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), en haver estat l’únic licitador que ha presentat 
oferta, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la 
partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 2.519,51 euros 
l’import 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 
a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la 
recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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 suspensió de la formalització o s’hagués acordat 
l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
34.-  (20170246 (Lot 3) DECLARAR desert, de conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, el contracte núm. 17005386 (Lot 3) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs i per un pressupost de 79.298,26 euros, IVA inclòs, ja 
que no s’ha presentat cap oferta durant el termini de licitació. ANUL·LAR la despesa d’aquest 
contracte per un import de 79.298,26 euros, dels quals 72.089,32 euros són pressupost net i 
7.208,94 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, amb càrrec als 
pressupostos i partides dels exercicis 2018 i 2019 indicats al document comptable. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
35.-  (20170246 (Lot 4) ADJUDICAR el contracte núm. 17005387 (Lot 4), que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Aprise Catalunya Empresa d’Inserció, SLL amb NIF 
núm. B-64241946, per un import de 51.964,87 euros (47.240,79 euros com a pressupost net i 
4.724,07 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), en haver estat l’únic licitador que ha 
presentat oferta, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 2.362,04 
euros l’import 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 
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a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la 
recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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 suspensió de la formalització o s’hagués acordat 
l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 

36.-  (20170246 (Lot 5) ADJUDICAR el contracte núm. 17005388 (Lot 5), que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Trinijove Empresa de Inserción, SL, amb NIF núm. B-
63715536, per un import de 55.429,20 euros (50.390,18 euros com a pressupost net i 5.039,02 
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), en haver estat l’únic licitador que ha presentat 
oferta, de conformitat amb la proposta de valoració continguda en l’expedient, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 
DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos 
que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 2.519,51 euros l’import 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 a la formalització del contracte en 
el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
37.-  (20170246 (Lot 6) ADJUDICAR el contracte núm. 17005389 (Lot 6), que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Associació Seba (Serveis Energètics Bàsics Autònoms), 
amb NIF núm. G-58847344, per un import de 47.921,50 euros (43.565,00 euros com a pressupost 
net i 4.356,50 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa amb preferència a la resta de licitadors, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 
DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos 
que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 2.178,25 euros l’import 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 a la formalització del contracte en 
el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

38.-  (20170246 (Lot 7) ADJUDICAR el contracte núm. 17005390 (Lot 7) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
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mesos des de la data d’inici del contracte, a ABD Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF núm. 
G-59435180, per un import de 45.919,38 euros IVA exempt, que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa amb preferència a la resta de licitadors, de conformitat amb la 
proposta de valoració continguda en l’expedient, sotmès a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de 
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el 
document comptable. REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini 
màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment 
per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

39.-  (20170246 (Lot 8) ADJUDICAR el contracte núm. 17005391 (Lot 8) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Andròmines Eines Assolides Empresa d’Inserció, SL, 
amb NIF núm. B-64281371, per un import de 48.641,44 euros (44.219,49 euros com a pressupost 
net i 4.421,95 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa amb preferència a la resta de licitadors, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 
DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos 
que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 2.210,97 euros l’import 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 a la formalització del contracte en 
el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 

40.-  (20170246 (Lot 9) ADJUDICAR el contracte núm. 17005393 (Lot 9) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Andròmines Eines Assolides Empresa d’Inserció, SL, 
amb NIF núm. B-64281371, per un import de 51.541,94 euros (46.856,31 euros com a pressupost 
net i 4.685,63 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa amb preferència a la resta de licitadors, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 
DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos 
que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 2.342,82 euros l’import 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 a la formalització del contracte en 
el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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41.-  (20170246 (Lot 10) ADJUDICAR el contracte núm. 17005394 (Lot 10) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Cooperativa La Fàbrica SCCL, amb NIF núm. F-
66077611, per un import de 52.800,00 euros (48.000 euros com a pressupost net i 4.800 euros en 
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), en ser l’únic licitador que ha presentat oferta, sotmès a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als 
pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 2.400 euros l’import 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 a la formalització del 
contracte en el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de 
l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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 suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la 
suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
42.-  (20170246 (Lot 11) ADJUDICAR el contracte núm. 17005395 (Lot 11) que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Fundació Privada Pare Manel, amb NIF núm. G-
63519417, per un import de 40.447,87 euros IVA exempt, que ha presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa amb preferència a la resta de licitadors, sotmès a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a 
favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen 
en el document comptable. FIXAR en 2.022,39 euros l’import 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 a la formalització del contracte en el termini 
màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment 
per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
43.-  (20170246 (Lot 12) ADJUDICAR el contracte núm. 17005396 (Lot 12) que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a TEB Solucions SCCL, amb NIF núm. F-65203069, per 
un import de 35.158,46 euros (31.962,24 euros com a pressupost net i 3.196,22 euros en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit), en ser l’únic licitador que ha presentat oferta, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 
DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos 
que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 1.598,11 euros l’import 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 a la formalització del contracte en 
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el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
44.-  (20170246 (Lot 13) ADJUDICAR el contracte núm. 17005397 (Lot 13) que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a TEB Solucions SCCL, amb NIF núm. F-65203069, per 
un import de 44.542,34 euros (40.493,04 euros com a pressupost net i 4.049,30 euros en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit), en ser l’únic licitador que ha presentat oferta, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 
DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos 
que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 2.024,65 euros l’import 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 a la formalització del contracte en 
el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
45.-  (20170246 (Lot 14) ADJUDICAR el contracte núm. 17005398 (Lot 14) que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Salesians Sant Jordi- Pes Cruïlla, amb NIF núm. R-
0800885-F, per un import de 53.100,44 euros IVA exempt, que ha presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa amb preferència a la resta de licitadors, sotmès a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a 
favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen 
en el document comptable. FIXAR en 2.655,02 euros l’import 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 a la formalització del contracte en el termini 
màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment 
per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
46.-  (20170246 (Lot 15) DECLARAR desert, de conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, el contracte núm. 17005399 (Lot 15) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs i per un pressupost de 50.317,65  euros, IVA inclòs, 
ja que no s’ha presentat cap oferta durant el termini de licitació. ANUL·LAR la despesa d’aquest 
contracte per un import de 50.317,65 euros, dels quals 45.743,32 euros són pressupost net i 
4.574,33 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, amb càrrec als 
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pressupostos i partides dels exercicis 2018 i 2019 indicats al document comptable. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
47.-  (20170246 (Lot 16) ADJUDICAR el contracte núm. 17005401 (Lot 16) que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Fundació Privada Gentis, amb NIF núm. G-17679267, 
per un import de 45.258,70 euros IVA exempt, que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa amb preferència a la resta de licitadors, sotmès a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de 
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el 
document comptable. REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini 
màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment 
per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
48.-  (20170246 (Lot 17) ADJUDICAR el contracte núm. 17005402 (Lot 17) que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Fundació Privada Gentis, amb NIF núm. G-17679267, 
per un import de 45.258,70 euros IVA exempt, en ser l’únic licitador que ha presentat oferta, de 
conformitat amb la proposta de valoració continguda en l’expedient, sotmès a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a 
favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen 
en el document comptable. REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini 
màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment 
per a la formalització, sempre 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 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
49.-  (20170246 (Lot 18) DECLARAR desert, de conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, el contracte núm. 17005403 (Lot 18) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs i per un pressupost de 50.317,65  euros, IVA inclòs, 
en haver presentat oferta únicament el licitador Aprise Catalunya Empresa d’Inserció, SLL amb NIF 
núm. B-64241946 per haver manifestat la seva preferència en l’adjudicació dels lots 1 i 4, d’acord 
amb la limitació establerta  a la clàusula 1 del PCAP d’adjudicació màxima de dos lots. ANUL·LAR la 
despesa d’aquest contracte per un import de 50.317,65 euros, dels quals 45.743,32  euros són 
pressupost net i 4.574,33 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, 
amb càrrec als pressupostos i partides dels exercicis 2018 i 2019 indicats al document comptable. 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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50.-  (20170246 (Lot 19) ADJUDICAR el contracte núm. 17005404 (Lot 19) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Fundació Futur, amb NIF núm. G-62444963, per un 
import de 51.188,47 euros (46.534,97 euros com a pressupost net i 4.653,50 euros en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit), en ser l’únic licitador que ha presentat oferta, de conformitat amb la 
proposta de valoració continguda en l’expedient, sotmès a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de 
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el 
document comptable. FIXAR en 2.326,75 euros l’import 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 a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 
dies, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre 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 suspensió de la 
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
51.-  (20170246 (Lot 20) ADJUDICAR el contracte núm. 17005405 (Lot 20) que té per objecte el servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs, des del 15 de març de 2018 sempre que s’hagi 
formalitzat el contracte o el dia següent al dia al de la seva formalització amb una durada de tretze 
mesos des de la data d’inici del contracte, a Fundació Futur, amb NIF núm. G-62444963, per un 
import de 51.188,47 euros (46.534,97 euros com a pressupost net i 4.653,50 euros en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit), que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa amb 
preferència a la resta de licitadors, de conformitat amb la proposta de valoració continguda en 
l’expedient, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 2.326,75 
euros l’import 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 
a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la 
recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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 suspensió de la formalització o s’hagués acordat 
l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
52.-  (20170246 (Lot 21) DECLARAR desert, de conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, el contracte núm. 17005406 (Lot 21) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs i per un pressupost de 63.920,41 euros, IVA inclòs, ja 
que no s’ha presentat cap oferta durant el termini de licitació. ANUL·LAR la despesa d’aquest 
contracte per un import de 63.920,41 euros, dels quals 58.109,46 euros són pressupost net i 
5.810,95 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, amb càrrec als 
pressupostos i partides dels exercicis 2018 i 2019 indicats al document comptable. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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53.-  (20170246 (Lot 22) DECLARAR desert, de conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, el contracte núm. 17005407 (Lot 22) que té per objecte el servei 
especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiàries en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu de l’Eix Besòs i per un pressupost de 56.897,68 euros, IVA inclòs, ja 
que no s’ha presentat cap oferta durant el termini de licitació. ANUL·LAR la despesa d’aquest 
contracte per un import de 56.897,68 euros, dels quals 51.725,16 euros són pressupost net i 
5.172,52 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, amb càrrec als 
pressupostos i partides dels exercicis 2018 i 2019 indicats al document comptable. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
54.-  (20170246) ALLIBERAR la quantitat de 94.911,26 euros, amb càrrec als pressupostos i partides que 

figuren en aquesta mateix document, de l’autorització de la despesa aprovada per Decret de 
l’Alcaldia, de 3 de novembre de 2017, per un import d'1.238.238,34 euros, per satisfer les 
obligacions econòmiques derivades del contracte de gestió del servei especialitzat en el suport i 
acompanyament social a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès col·lectiu en 
els districtes de l’Eix Besòs (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí), de conformitat amb les baixes 
licitatòries ofertes pels adjudicataris dels contractes corresponents als lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 i 20. 

 
55.-  (20080263) PRORROGAR el contracte d’arrendament (contracte número 08004618) de l’edifici 

ubicat al passeig de Sant Joan número 75 de Barcelona, propietat de MRE – III Proyecto Tres, SLU 
de conformitat amb la clàusula tercera de l’esmentat contracte, des del 9 d’abril de 2018 fins al 8 
d’abril de 2019, en les mateixes condicions en què fou concertat l’arrendament. AUTORITZAR i 
DISPOSAR a favor de MRE – III Proyecto Tres, SLU, amb NIF núm. B66783390 la despesa 
d'1.035.281,98 euros, IVA inclòs, dels quals 855.604,94 euros corresponen al preu net i 179.677,04 
euros a l’IVA al tipus impositiu del 21%. Atès que el present contracte comporta despeses de 
caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius Pressupostos municipals. 

 
56.-  (20170424) APROVAR inicialment les Bases del Premi Ignasi Fina de Salut Laboral. 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 i 52 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; TENIR per aprovades definitivament aquestes bases generals, sempre que 
no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació pública. CONVOCAR el Premi 
Ignasi Fina de Salut Laboral, amb una dotació econòmica de 6.000,00 euros. ESTABLIR un termini 
de presentació de sol·licituds d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria. 
AUTORITZAR la despesa de 6.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201-48101-31111, del 
pressupost de l'any 2018 i ORDENAR la publicació de les bases i la convocatòria del Premi Ignasi 
Fina de Salut Laboral al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
57.-  (0008/18) EXCLOURE de la licitació a l'empresa Magma Cultura, SL (amb NIF B61949764),  per no 

considerar-se suficients les al·legacions efectuades a requeriment d’aquest Ajuntament, segons el 
procediment establert a l’article 152.3 del TRLCSP, per justificar la serva oferta, incursa en 
presumpció de ser anormal o desproporcionada. ADJUDICAR el contracte núm. 17004693, que té 
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per objecte els serveis de gestió del Programa Noves Famílies: Acompanyament al Reagrupament 
Familiar per a persones estrangeres, per un import d'1.406.322,94 euros, IVA inclòs, de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Progess, Projectes i Gestió 
de Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat 
amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el 
següent desglossament: import adjudicació 1.278.475,40 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i 
import de l'IVA de 127.847,54 euros. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per formalitzar 
el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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. ANUL·LAR, per baixa licitatòria, part de l’autorització de despesa del contracte número 
17004693 que té per objecte els serveis de gestió del Programa Noves Famílies: Acompanyament al 
Reagrupament Familiar per a persones estrangeres, per un import de 34.862,58 euros amb càrrec al 
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
58.-  (01/2018-SF_OP) APROVAR l’Oferta pública d’ocupació de 2018 de Parcs i Jardins, Institut 

Municipal, de 29 places distribuïdes en 25 places de la categoria d’auxiliar jardiner de 1er i 2on any, i 
4 de Tècnic 2 (branca gestió), i un 10% addicional en els termes del Decret 214/1990 de 30 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; CONDICIONAR els 
efectes de l’aprovació d’aquesta oferta pública al que prevegi la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018 o norma supletòria que es dicti als efectes de la determinació de l’Oferta 
Pública d’Ocupació; PUBLICAR  la present oferta pública d’ocupació de 2018 de Parcs i Jardins, 
Institut Municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la Gaseta Municipal; COMUNICAR-HO al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya  i a la Delegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya als efectes del que disposa l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 
59.-  (31/2018-SF_OP) CONVOCAR l’oferta pública d’ocupació parcial de 2017, de Parcs i Jardins, 

Institut Municipal, de nou places de la categoria de Tècnic 2 (branca agrícola), per a l’exercici de 
2018; APROVAR les bases que han de regir la convocatòria de l’oferta pública d’ocupació parcial de 
2017, de Parcs i Jardins, Institut Municipal, de nou places de la categoria de tècnic 2 (branca 
agrícola), per a l’exercici de 2018; PUBLICAR la present oferta pública d’ocupació parcial de 2017, 
per a l’exercici de 2018, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la Gaseta Municipal. 

 
60.-  (BC 2017/101) APROVAR les bases dels convenis: 1) de cessió d’instal·lacions i servitud de pas 

sobre terrenys (línies de baixa tensió); 2) de cessió d’ús de local per a centre de mesura (CCMM) i 
constitució de servitud d’energia elèctrica; 3) de cessió d’ús de local per a centre de transformació 
(CT) i constitució de servitud de pas d’energia elèctrica; 4) de cessió d’instal·lacions i servitud de pas 
sobre terrenys (línies de mitja tensió); 5) de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys 
(cel·les i línies de mitja tensió del centre de mesura); i 6) de cessió d’instal·lacions i servitud de pas 
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sobre terrenys (centre de transformació MT/BT); tots ells a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL 
Unipersonal, d’acord amb l’article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del Sector Elèctric; FACULTAR els/les gerents territorials o sectorials corresponents, 
segons escaigui, per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui les bases indicades 
anteriorment a les circumstàncies concretes, tot això, amb relació als projectes executius de les 
obres municipals promogudes directament per l’Ajuntament de Barcelona o a través dels seus ens 
instrumentals. 

 
Districte de l'Eixample 

 
61.-  (18PL16539) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació Puntual del Pla Especial Urbanístic d’ordenació del subsòl del Mercat de 
Sant Antoni, promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona; 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. 

 
62.-  (18PL16541) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de l’edifici d’habitatges públics situats a la 
plaça de Les Glòries a l’illa delimitada pels carrers Gran Via, plaça de Les Glòries, Castillejos i nou 
vial definit pels Encants, promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació; 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 Sarrià-Sant Gervasi 

 
63.-  (16SD 0344 B) Primer.- APROVAR el Projecte d’Urbanització del Camí de la Gírgola, promogut per 

l’Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per un import de 297.563,09 euros, el 
21% de l’import del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten en l’informe de 
conformitat tècnica (ITP), de 9 de juliol de 2016, amb classificació B, que consta a l’expedient i que 
es dóna per reproduït, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Segon.- SOTMETRE’L 
a informació pública durant un termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació 
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats en aquest procediment. Quart.- DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Martí 

 
64.-  (18PL16553) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació de l'equipament situat al carrer Perú 139, al 
Districte de Sant Martí, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel 
termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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b) Mocions 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
Única.- (20180079) APROVAR la creació d’un fons extraordinari per a ajuts puntuals d’urgència social, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions socials de caràcter 
econòmic, per tal d’oferir a les famílies de Barcelona que es troben en situació de vulnerabilitat un 
recurs econòmic per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència. L’import total d’aquest fons és 
de 300.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0201 480.01 231.33 del pressupost de 
l’Ajuntament de Barcelona, i que té com objectiu oferir la possibilitat de fer front al pagament urgent 
d’una estada temporal limitada en un centre residencial privat. ESTABLIR que els requisits, criteris i 
procediment per atorgar els ajuts d’aquest fons són els que consten en l’Annex I adjunt. 
AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’Institut Municipal de Serveis Socials, amb NIF P0800234G, 
la despesa de 300.000,00 0€ amb càrrec a la partida 0201 480.01 231.33 del pressupost de l’any 
2018, d’acord amb la resolució de la Comissió de Govern de 22 de febrer de 2018 que aprova la 
reorganització administrativa dels serveis i activitats municipals que gestiona la Direcció d’Acció 
Social, concretament la Direcció de serveis d’Intervenció Social i la Direcció de serveis d’Urgències i 
Emergències Socials de l’Àrea de Drets Socials que, amb efectes d’1 de març de 2018, passaran a 
ser gestionats per l’Institut Municipal de Serveis Socials. PUBLICAR aquest Acord íntegrament al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’edictes i sotmetre’l a 
informació publica per un termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació a 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 
39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. TENIR 
per aprovat definitivament aquest acord, cas de no presentar-se al·legacions durant el període 
d’informació pública. ENCARREGAR la gestió d’aquesta ajuts a l’Institut Municipal de Serveis 
Socials d’acord amb l’article 11 de la Llei 40/15, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
  EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


