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Ref:CG 18/18 

 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 

Barcelona, el dia 17 de maig de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 

concorren els Ims Srs. i les Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Gerardo Pisarello 

Prados, Laia Ortiz Castellví i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. 

Sres. Regidores, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Josep Ma. Montaner 

Martorell i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i 

Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà i les Imes. Sres. 

Regidores, Gala Pin Ferrando i Mercedes Vidal Lago. 

 

 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  

 

 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les deu hores. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

               Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 10 de maig 

de 2018, 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 dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.-  (18000013) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 26 d’abril de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Specialist 

Computer Centres SL, la cessió del dret d’ús de les llicències de programari 

Microsoft en la modalitat Enterprise Agreement Subscription, per un pressupost 

total d’adjudicació de 4.133.738,59 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 

6.451.911,36 euros (IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de fins al 31 de 

març de 2020. 

 

2.-  (18000023) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 27 d’abril de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, 
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tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa SAP España, 

SA, els serveis informàtics de manteniment de llicències de programari SAP amb 

mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total d’adjudicació 

de 3.549.448,36 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 2.933.428,40 euros 

(IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de fins al 31 de desembre de 2019. 

   

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

3.- ICUB (0442/2018) Resolució del gerent de l’ICUB, de 9 d’abril de 2018, que INICIA la 

tramitació del corresponent expedient de contractació que té per objecte els 

serveis de manteniment integral del Centre Disseny Hub de Barcelona amb 

número de contracte 18000380, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 

del procediment obert i amb un pressupost total de licitació d'1.141.258,25 euros 

IVA inclòs. AUTORITZA la indicada quantitat amb càrrec a les partides i 

pressupost que s’indiquen en el mateix document amb el següent desglossament 

net de 943.188,64 euros de pressupost net i 198.069,61 euros d’IVA al tipus 

impositiu del 21% condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos posteriors a l’actual. APROVA les actuacions preparatòries 

efectuades, el plec de clàusules particulars i plec de prescripcions tècniques 

reguladores del contracte. CONVOCA la licitació per a la seva adjudicació 

mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

 

4.- ICUB (1794/2018) Resolució del president i del gerent de l’ICUB, d'11 d’abril de 2018, 

que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, a l’Associació Cultural pel desenvolupament d’Activitats 

Coreogràfiques, amb NIF G60801636, per un import de 225.430,00 euros, 

equivalent al 45,92% del cost total del projecte i amb un cost total d’execució de 

490.970,00 euros, i una durada des de la data de la seva signatura fins al 31 de 

desembre de 2018, per al finançament del programa d’activitats a la fàbrica de 

Creació La Caldera, i APROVA el conveni adjunt que consta a l’expedient pel 

qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció. AUTORITZA, DISPOSA i 

RECONEIX l’obligació a favor de l’Associació Cultural pel desenvolupament 

d’Activitats Coreogràfiques, de l’import indicat. 

 

5.- ICUB (3694/2017 Lot 1) Resolució del gerent de l'ICUB, de 5 d’abril de 2018, per la 

qual acorda ADJUDICAR el contracte núm. 17003405, que té per objecte el 

servei de manteniment integral de museus i edificis de l’ICUB -Lot 1, de 

conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en 

l'expedient i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més 

avantatjosa a UTE ACSA- Dominion, per un import d'1.375.540,38 euros IVA 

inclòs. 

 

6.- ICUB (3694/2017 Lot 2) Resolució del gerent de l'ICUB, de 5 d’abril de 2018, per la 

qual acorda ADJUDICAR el contracte núm. 17003406, que té per objecte el 

manteniment integral de museus i edificis ICUB -Lot 2, de conformitat amb les 

propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb la 

seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa a UTE CPI - 

Natursystem, NIF A63856645, per un import d'1.128.285,67 euros IVA inclòs. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

7.- BIMSA (090.1619.232) El Conseller Delegat de BIMSA, el 3 de maig de 2018, INICIA la 

licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte d'arranjament i 

millores puntuals de les voreres de Via Laietana, als barris Gòtic i de Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera, al Districte de Ciutat Vella, amb mesures de 

contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 763.822,92 

euros IVA exclòs, que incloent l’IVA ascendeix a l’import de 924.225,73 euros. 

 

Districte de Nou Barris 

 

8.- BIMSA (055.1619.179) El Conseller Delegat de BIMSA, el 16 de febrer de 2018, ha resolt 

ADJUDICAR el contracte de les obres relatives al projecte executiu de la 

reurbanització de la plaça dels Jardins d’Alfàbia, al Districte de Nou Barris a 

Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible a Benito Arnó e Hijos, 

SAU, amb un import d’adjudicació de 569.423,45 euros (IVA exclòs), que 

incloent l’IVA ascendeix a l’import de 689.002,37 euros i pel termini de 8 mesos. 

 

Districte de Sant Martí 

 

9.- BIMSA  (124.1619.065) El Conseller Delegat de BIMSA, el 12 de febrer de 2018, ha 

resolt ADJUDICAR el contracte de l’assegurança de tot risc construcció i de 

responsabilitat civil derivats del contracte d’obres d’execució dels túnels viaris de 

la plaça de les Glòries: obra pendent d’executar del túnel entre els carrers de 

Castillejos i de Badajoz, i obres del túnel entre els carrers de Badajoz i Rambla 

del Poblenou, instal·lacions i acabats del túnel a Zurich Insurance, PLC Sucursal 

en España per un import d’adjudicació de 693.195,00 euros (IVA exclòs), que 

incloent l’IVA ascendeix a l’import de 838.765,95 euros i per la durada dels 

treballs assegurats que s’estimen en 40 mesos per la fase d’execució i 24 mesos 

pel període de manteniment. 

 

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 I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (35/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Meritxell 

Cuartero Cavallé (mat. 75963) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
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destinació al Departament de Patrimoni Arquitectònic d’Història i Art de la 

Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 

(80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi d’arquitectura, 

interiorisme i disseny gràfic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 

l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 

d’arquitectura i de les activitats privades d’interiorisme i disseny gràfic quan 

estiguin relacionades amb la d’arquitectura, tant a la Sra. Cuartero com a la 

societat Districte 6 Arquitectes SLP, de la que és sòcia única i administradora 

única, qualsevol manifestació de les mateixes en el terme municipal de Barcelona. 

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.- (215/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafael Anton Tixé 

Milian (mat. 76205) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb 

la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al Departament 

de Gestió Operativa de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball 

de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte propi de gelateria - 

orxateria. 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. 

 

3.- (309/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alexandre Garzón 

Tomás (mat. 75849) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, 

amb la categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 92.10.PE.10), i adscrit 

al Parc de Montjuïc 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, 
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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. 

 

4.- (Rh445/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Júlia Masip Serra 

(mat. 15036512) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Psicologia, amb destinació 

al Centre de Serveis Socials Guinardó de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 

3 (80.30.SS.20) i l’activitat pública com a Professora associada a temps parcial de 

la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2017-2018 des del 15 de 

setembre de 2017 fins al 14 de setembre de 2018. L’activitat de docència 

universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal.  La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment de 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. 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. 

 

5.- (F180000052)  AUTORITZAR al Consorci Mercat de les Flors de Barcelona, adscrit a 

l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral per obra i servei d’una persona 

per al lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar, del grup C1, com a Coordinador/a de la 

Fàbrica de Creació “El Graner”, 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.- (F180000055)  AUTORITZAR al Consorci Mercat de les Flors de Barcelona, adscrit a 

l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral eventual, per circumstàncies de 

la producció, d’una persona per al lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Serveis 

Educatius, del grup C1, 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.- (0286/16)  PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 

acord pel període comprès del 12 de juliol de 2018 fins l’11 de juliol de 2020, el 

contracte 16001290-001 que té per objecte la coordinació i gestió de projectes del 
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web Ajuntament, adjudicat a l'empresa Lavinia Next SLU, amb NIF B64315831, 

per un import total de 522.966,80 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 

documentació que consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 

de l'esmentat contracte per un import de 522.966,80 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 els pressuposts dels exercicis 2019 i 

2020. 

 

8.- (0301/18)  ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la mesa de 

contractació, l’acord marc amb núm. contracte 18001130, que té per objecte la 

fixació de condicions per a la prestació de serveis postals demandats per 

l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats que integren el seu sector públic 

depenent, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una estimació 

anual de despesa neta d’1.400.395,38 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, i 

import de l'IVA 294.083.03 euros. DESIGNAR les empreses homologades i 

adjudicatàries de l’acord marc següents: Lot 1: Productes amb seguiment 

d’informació, Recerca i Desenvolupament empresarial, SL NIF: B60261815. Lot 

2: Productes postals bàsics, Recerca i Desenvolupament empresarial, SL NIF:  

B60261815. Lot 3: Paqueteria, General Courier Vallès SL, NIF: B61566964. 

FORMALITZAR l’acord marc 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 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. FACULTAR l’estructura executiva detallada al 

Decret d’Alcaldia de 9 de març de 2018 per aprovar la contractació derivada del 

present acord marc. 

 

9.- (0656/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Associació Pangea per a la cessió de dispositius electrònics promovent 

l’economia circular i la reducció de la fractura digital. FACULTAR el Primer 

Tinent d’Alcaldia per la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots 

aquells documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

10.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 

el document de 17 de maig de 2018. 

 

11.- (DP-2018-27056) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a 

l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, amb NIF A48265169, 

l’immoble situat en la plaça d’Eivissa 17-18 cantonada amb carrer d’Horta 45-49 

(finca registral 4381, inscrita al Registre de la Propietat 11 de Barcelona, tom 

1710, llibre 1710, foli 205, i inscripció 4ª); APROVAR com a preu de la 

compravenda l’import d'1.013.168,25 euros; LLIURAR a l’Institut Municipal de 

l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la quantitat d'1.013.168,25 euros, amb 

càrrec al Pla 100 x 1000 assignat al Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona (expedient 3-024/2014) en l’assentament 7.000.710.607, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració dels habitatges de la referida finca per tal de destinar-los a habitatge 
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de lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells 

gravàmens quin manteniment suposin una càrrega econòmica per a la Corporació 

municipal; INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

   

12.- (F-1803 (DF 2017-001) APROVAR la realització d’operacions financeres fins un import 

màxim de 50.000.000 euros en les condicions que s'adjunten, i DELEGAR l’Im. 

Sr. Gerardo Pisarello Prados, primer Tinent d’Alcaldia d'Economia i Treball, 

Ciutat Digital i Relacions Internacionals, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de 

Presidència i Economia, de forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació 

necessària per a dur a terme la signatura i disposició de les operacions. DONAR 

compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

13.- (3-080/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-080/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 568.344,50 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. 18050791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

14.- (3-081/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-081/2018 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 Comissió 

Europea per atendre despeses del projecte “la meva ciutat, el meu vot”, per un 

import total de 153.600,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 18050795; PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal, i 

DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

15.- (3-083/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-083/2018 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, a l’Institut Municipal 

de Serveis Socials, per atendre despeses del Suport Municipal d’Inclusió B-

Mincome, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18050891; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

16.- (3-084/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-084/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 859.000,00 euros, per atendre despeses de 

manteniment d’edificis i altres construccions de l’Àrea de Seguretat i Prevenció, 

de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18050991; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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17.- (3-085/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-085/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 665.500,00 euros, per atendre despeses de 

la organització, per part de la FNOB, de l’Extreme Sailing Series (ESS), de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18051091; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

18.- (2018/266)  APROVAR de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei 

General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las 

subvencions, la concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional a l’entitat Fund. per a la Navegació Oceànica de Barcelona 

(G64191679), d’una subvenció de 665.500,00 euros per a la realització de la 

Regata “Extreme Sailing Series”, amb un cost total d’execució de 700.000,00 

euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 

públic justificades en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, 

DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de despesa, per import de 665.500,00 

euros, equivalents a un 95,07% de l'import total del projecte (700.000,00 euros)  a 

càrrec de la partida D/ 0701 / 48904 / 92011 per a l’any 2018. REQUERIR 

l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la 

finalització del projecte, presenti un compte justificatiu amb informe d’auditor, 

d´acord amb l´article 10.3 de la normativa general reguladora de subvencions de 

l'Ajuntament de Barcelona. Tanmateix s´haurà de donar compliment a 

l’esmentada normativa, Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

i reglament d'aplicació. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

19.- (20180034)  APROVAR l’encomana de gestió a Barcelona Activa SAU SPM per a la 

realització de diverses accions per la implementació i el desenvolupament de la 

política activa d’emprenedoria social per a 100 unitats de convivència 

seleccionades i participants en el Projecte B-MINCOME. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 458.984,54 euros, dels quals 288.479,52 euros 

corresponen a l’exercici 2018 i 170.505,02 euros a l’exercici 2019 condicionat a 

l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la partida 0201 22703 

23031 dels pressupostos municipals de 2018 i 2019, a favor de Barcelona Activa 

SAU SPM, amb NIF núm. A58295296, per a l’encomana de gestió abans 

indicada. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta d’Alcaldia i 

Regidora de Drets Socials, per a la signatura de l’encomana, així com la de tots 

aquells documents que se’n derivin de la mateixa. PUBLICAR aquest encàrrec al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal 

 

20.- (20180233)  AUTORITZAR la subrogació de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

de Barcelona, en el lloc de l’Ajuntament de Barcelona, en tots els expedients 

segons detall que consta en l’annex del present acord. CEDIR a favor de l’Institut 

Municipal de Serveis Socials de Barcelona tots els drets i obligacions que 

dimanen dels contractes, convenis i acords esmentats. AUTORITZAR, 

DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 
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55.658.330,22 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix 

document a favor de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, amb 

CIF P08000234G, en concepte d’aportació addicional per la reorganització 

administrativa dels serveis i activitats municipals que es gestionen des de la 

Direcció de Serveis d’Intervenció Social i des de la Direcció de Serveis 

d’Urgències i Emergències Socials. DONAR-NE compte al Plenari del Consell 

Municipal. 

 

21.- (20180238)  APROVAR inicialment el Projecte d’adequació interior dels locals 

número 5, 6 i 7 per a l’ampliació de les oficines de l’EAIA Sant Andreu, a 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica 

del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna 

per reproduït, per un pressupost de 639.149,10 euros, el 21% de l’impost del valor 

afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); SOTMETRE’L a 

informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci al 

Butlletí Oficial de la Província (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar 

i formular-hi les al·legacions pertinents; NOTIFICAR als interessats en aquest 

procediment; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

22.- (20182035)  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 110.000,00 

euros amb càrrec als pressupost/os i partida/des indicats en aquest mateix 

document, a favor del Secretariat d’entitats de Sants – Hostafrancs – La Bordeta, 

amb NIF G58186180, per al desenvolupament del conveni de col·laboració amb 

el Secretariat d’entitats de Sants – Hostafrancs – La Bordeta per a la realització 

d’activitats al Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs i al Centre Cívic Cotxeres de 

Sants. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

el Secretariat d’entitats de Sants – Hostafrancs – La Bordeta, amb NIF 

G58186180, per al desenvolupament del conveni de col·laboració amb el 

Secretariat d’entitats de Sants – Hostafrancs – La Bordeta, que instrumenta 

l’atorgament d’una subvenció nominativa establerta al pressupost municipal, de 

conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, i 6.1.a i 6.3 de la normativa general reguladora de les 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 110.000,00 euros. 

REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a 

partir del pagament de la subvenció, presenti balanç econòmic i la memòria de 

funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR  la Regidora 

del Districte de Sants–Montjuïc, la Il·lma. Sra. Laura Pérez i Castaño, per a la 

signatura d’aquest conveni. 
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23.- (20189201)  ADJUDICAR el contracte núm. 17004900 que té per objecte “Gestió 

serveis infància-ludoteques”, per un import de 875.367,28 euros, exempt d'IVA, 

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a Fundació Pere Tarrés amb NIF R5800395E, 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 i 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 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

24.- (20189201)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

17004900 que té per objecte “Gestió serveis infància-ludoteques” per un import 

de 182.769,51 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es corresponents. 

 

25.- (20182011)  APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 

2018 de la X edició del Concurs Internacional de Literatura Ràpida 2018 

(l'Exprés) de la Biblioteca Vapor Vell, al Districte de Sants-Montjuïc; 

SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per un 

termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 

l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats 

puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que 

creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases particulars en cas 

que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest 

cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona, i AUTORITZAR la despesa de 375,00 euros, que 

anirà a càrrec de la partida 481.01.332.12 del pressupost de l'any 2018, per a fer 

front a la disposició i lliurament d'aquests premis amb el següent desglossament: 

per a la persona guanyadora un premi de 250,00 euros per transferència bancària, i 

per a la persona finalista, un premi de 125,00 euros per transferència bancària. 

 

Districte de Sant Martí 

 

26.- (20181013)  ADJUDICAR el contracte núm. 18001022 que té per objecte la gestió i 

dinamització de casals de la Gent Gran del Districte de Sant Martí per un import 

de 726.241,00 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració 

i classificació continguda en l’expedient, a Serveis a les Persones Encis SCCL, 

amb núm. de NIF F60137411, 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 
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partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document. 

FORMALITZAR el contracte en el termini de 5 dies naturals a comptar del 

següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 

formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 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. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

27.- (20180076 Lot 1) ADJUDICAR el contracte que té per objecte les obres d’implantació de 

la Fase V de la nova xarxa de bus, Subfase V Intermèdia, Lot 1, amb mesures de 

contractació pública sostenible, contracte 18000416, per un import de 318.416,92 

euros, IVA inclòs, amb una baixa sobre el preu de sortida del 31,10%, i de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda a l'expedient a 

Proseñal, SLU, amb CIF B59720987, i d'acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l'oferta més avantatjosa. 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 263.154,48 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA 

de 55.262,44 euros. FIXAR en 13.157,72 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. 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. DESIGNAR com a 

responsable del contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate, cap del Dept. de 

Gestió de Projectes i Obres. 

 

28.- (20180076 Lot 2) DECLARAR excloses de la licitació que té per objecte les obres 

d’implantació de la Fase V de la nova xarxa de bus, Subfase V Intermèdia, Lot 2, 

amb mesures de contractació pública sostenible, contracte 18000416, les ofertes 

presentades per les empreses: Proseñal, SA; Constraula Enginyeria i Obres, SAU; 

Acsa Obras e Infraestructuras, SAU; Ambitec Servicios Ambientales, SAU i 

FIRTEC, SAU per estimar que les mateixes no poden ser complides com a 

conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat 

amb l’article 152.4 del text refós de la LCSP. ADJUDICAR l’esmentat contracte, 

per un import de 226.239,44 euros, IVA inclòs, amb una baixa sobre el preu de 

sortida del 25,30%, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient a Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA, amb CIF 

A43017854, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 

avantatjosa. 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 226.239,44 euros; tipus 

impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 39.264,70 euros. FIXAR en 

9.348,74 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. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
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dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 

requeriment per a la formalització. DESIGNAR com a responsable del contracte a 

la Sra. Lourdes Conesa Cañabate, cap del Dept. de Gestió de Projectes i Obres. 

 

29.- (20180076 Lot 3) DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte les obres 

d’implantació de la Fase V de la nova xarxa de bus, Subfase V Intermèdia, Lot 3, 

amb mesures de contractació pública sostenible, contracte 18000416, l’oferta 

presentada per l’empresa Proseñal, SA, per estimar que la mateixa no pot ser 

complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 

desproporcionats, de conformitat amb l’article 152.4 del text refós de la LCSP. 

ADJUDICAR l’esmentat contracte, per un import de 188.672,65 euros, IVA 

inclòs, amb una baixa sobre el preu de sortida del 30,09%, i de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Agrovial, SA, 

amb CIF A25059924, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta 

més avantatjosa. 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 188.672,65 euros; 

tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 32.744,84 euros. FIXAR en 

7.796,39 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. 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. DESIGNAR com a responsable del contracte a 

la Sra. Lourdes Conesa Cañabate, cap del Dept. de Gestió de Projectes i Obres. 

 

30.- (20180076)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

18000416 que té per objecte les Obres d'implantació de la Fase V de la nova 

xarxa de bus, Subfase V Intermèdia, amb mesures de contractació pública 

sostenible, per un import de 301.637,12 euros corresponent a la baixa sobre el 

preu de licitació, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es corresponents. 

 

31.- (20180392)  RATIFICAR l’acord subscrit pel Gerent d’Ecologia Urbana per la 

participació de l’Ajuntament de Barcelona a la candidatura de Comunitat de 

Coneixement i Innovació (CCI) de Mobilitat Urbana (KIC URBAN MOBILITY 

2018); AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa 

per un import de 35.000,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicada en 

aquest mateix document, a favor de TUM INTERNATIONAL GMBH, amb NIF 

258703626, de conformitat amb l’esmentat acord i com a entitat gestora del 

projecte; i FACULTAR al Gerent d’Ecologia Urbana per actuar en representació 

de l’Ajuntament de Barcelona per la realització i formalització dels tràmits que 

se’n derivin d’aquest acord.  

 

Districte de l'Eixample 

 

32.- (2BC 2017/165) DECLARAR la suspensió de la tramitació del Projecte executiu de 

millora del drenatge dels carrers Girona, Milà i Fontanals i Bailèn, entre 

l’avinguda Diagonal i travessera de Gràcia, al Districte de l’Eixample, d’iniciativa 

municipal, aprovat inicialment el 23 de novembre de 2017, d’acord amb els 

motius recollits a l’Informe emès per la societat municipal BIMSA de 7 de maig 
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de 2018 que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 

reproduït; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya. 

 

33.- (2BD 2018/012) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització tàctica de la creu 

formada pel carrer Borrell, entre el carrer Manso i el carrer del Marquès del 

Campo Sagrado i el carrer Parlament entre la ronda Sant Pau i el carrer 

Viladomat, inclòs el creuament, i reurbanització tàctica del carrer Borrell entre el 

carrer Marquès del Campo Sagrado i el carrer Aldana, al Districte de l’Eixample 

de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 

que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, 

amb un pressupost d'1.124.410,12 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 

(IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 

règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini 

de 30 dies 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 de més 

circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 

gestió de l’actuació. 

 

34.- (2BD 2018/030) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Tamarit 

entre el carrer Viladomat i el carrer Calàbria i les vores del jardí existent, i la 

reurbanització  del carrer Borrell entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el 

carrer Floridablanca, al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 

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

3.334.983,53 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 

SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies 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 de més circulació de 

Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

35.- (7BD 2018/033) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

Fulton entre el carrer Tajo i la plaça Eivissa. Tres passos elevats al carrer Horta 

entre la plaça Eivissa i la Baixada de la Combinació al Districte d’Horta-Guinardó 

de Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte 

(ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 

reproduït, amb un pressupost de 351.687,83 euros, el 21% de l'impost del valor 

afegit (IVA) inclòs, que es correspon amb el tram II del “Projecte executiu de 

reurbanització del carrer Fulton entre el carrer Tajo i la plaça Eivissa, tres passos 

elevats al carrer Horta entre la plaça Eivissa i la Baixada de la Combinació i les 

voreres passant a la cantonada del carrer Canigó / pg. Fabra i Puig i a la cantonada 
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de la baixada de la Plana / carrer Tajo” que ha estat programat en dos trams 

independents, essent la Comissió de Govern l’òrgan competent per l’aprovació 

dels dos trams per raó de la quantia, a l'empara de l'article 235.2 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE l'expedient a 

informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es 

podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents i ENCARREGAR a la 

societat municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

 

b) Mocions 

 

 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 

a les onze hores. 

 


