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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 DE DESEMBRE DE 2019

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 28 de novembre de 2019

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (2019/30) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Yolanda González Buceta
(mat. 3004099) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina de
programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al
Conservatori  Municipal  de  Música  de  Barcelona  i  a  l’Escola  Municipal  de  Música  de
l’Eixample,  desenvolupant  el  lloc  de treball  de Professora de Música (24FA1BIBA01),  i
l’activitat pública com a Professora de Música a l’Escola Municipal de Música Blai Net.
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,  i  en  especial  amb  el
compliment de les seves jornades i horari de treball a les Escoles de Música de
l’Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona.  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. – (66/19) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Edgar Straehle Porras (mat.
6100118), entre la seva activitat municipal com a funcionari  interí per vacant,  amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Art i Història, amb destinació al
Departament  de  Programes  Públics  del  Museu  d’Història  de  l’Institut  de  Cultura  de
Barcelona,  desenvolupant  les  funcions pròpies d’un lloc de treball  de Tècnic  Superior
en Art i Història  (22FA1BIBA05), i l’activitat pública com a professor associat, a temps
parcial de la Universitat de Barcelona, pel curs acadèmic 2019-2020, des del dia 15 de
setembre de 2019 fins al dia 14 de setembre de 2020. La dedicació a la 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
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  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
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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. – (2019/395) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ariadna Esplugues
Barquero (mat. 3100450),  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
de  substitució  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  el  Tren  de  Fort  Pienc  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i
l’activitat  privada  per  compte  d’altri  a  l’empresa  FUNDACIO  CATALANA  DE  L’ESPLAI,
com a Monitora de lleure. La dedicació professional privada haurà de complir amb
l’establert  en  l’article  12.2  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre  d’incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques així com en l’establert a l’article
12  de  la  Llei  21/1987,  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  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.

5. – (2019/396) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Monica Daniela
Montaño Chavez (mat. 3100045),  entre la seva activitat municipal com a funcionària
interina  de  substitució  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,
amb  destinació  a  l’EBM  el  Timbal  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i
l’activitat  privada  per  compte  d’altri  a  l’empresa  HENNES  &  MAURITZ  SL,  com  a
Venedora de segona. La dedicació professional privada haurà de complir amb
l’establert  en  l’article  12.2  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre  d’incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques així com en l’establert a l’article
12  de  la  Llei  21/1987,  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  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.

6. – (735/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Martínez
 Rodríguez (mat. 26079) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
per  vacant  amb  la  categoria  professional  d’Auxiliar  Administrativa,  amb  destinació  al

 



CG 41/19 3/19

Grup  d'Administració  del  Districte  de  Eixample,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Auxiliar
Administrativa (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri d’entrenadora de
waterpolo del  Club Natació Atlètic-Barceloneta per la  temporada 2019-2020 de l’1 de
setembre de 2019 al 30 de juny de 2020. 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.

7. – (916/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natàlia Ferré Giró
(mat. 77450) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec de
Directora Adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, amb codi de lloc de
treball  (28CA1CDCD01),  i  l’activitat  de  docent  com  a  professora  col·laboradora  de  la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2019-2020, des del 18/09/2019 fins al
14/02/2020. La dedicació a la 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  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de
26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  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.

8. – (917/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Truñó Salvadó
(mat. 74679) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec de
Comissionada  d’Educació  d’aquest  Ajuntament,  amb  codi  de  lloc  de  treball
(28EEESNEV03),  i  l’activitat  pública  com  a  docent  en  el  Màster  Universitari  en
Polítiques Públiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), des de l' 11 de
desembre de 2019 fins el 16 de desembre de 2019. Aquesta autorització s’empara en
l’article  3  i  següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del
personal 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 21
de  juny  de  2018,  que  declara  d’interès  públic  la  segona  activitat  pública  de  direcció,
coordinació i impartició de cursos, seminaris professionals organitzats per
administracions i universitats públiques i corporacions de Dret Públic (Gaseta
Municipal  de  data  29/06/2018).  La  suma  de  les  jornades  de  l’activitat  principal  i  de
l’activitat  docent  desenvolupada  segons  la  declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat
acord,  en  cap  cas,  no  podrà  superar  la  jornada  ordinària  de  l’Administració
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incrementada  en  un  50%.  Les  necessitats  de  dedicació  de  l’activitat  municipal  no  es
podran veure afectades per la realització de la segona activitat. 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.

9. – (2019/678)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la  Confederació
Sindical Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb NIF G08496606 i la Unión General
de  Trabajadores  de  Catalunya  amb NIF  G08496622 que  instrumenta  l’atorgament  de
la subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per l’execució del projecte
anomenat Plataforma Sindical Prioritària 2019, per un import de 350.000,00 euros, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes
que  consten  en  l’expedient.  AUTORITZAR  la  despesa  total  de  350.000,00  euros,  dels
quals 175.000,00 euros amb càrrec a l´aplicació pressupostària D/48598/91221 del
pressupost de l´any 2019, i 175.000,00 euros amb càrrec a l´aplicació pressupostària
D/48597/91221 del pressupost de l´any 2019. FACULTAR al Primer Tinent d´Alcaldia,
l'Ilm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni.

10. – (32/2020)  APROVAR  la  Convocatòria  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  per  a  l’any  2020,  mitjançant  concurrència  competitiva,  per  a  la  concessió
d’ajuts  per  dur  a  terme  projectes,  activitats  i  serveis  de  districte  i  de  ciutat  en  els
àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut i Cures, Gent gran, Dones,
Adolescència i Joventut, Infància, Democràcia Activa i Participació Ciutadana, Acció
Comunitària i Associacionisme, Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i Convivència,
Foment  d’activitats  organitzatives,  Comerç  de  proximitat  i  Promoció  Econòmica,
Persones amb discapacitat i /o diversitat funcional, Innovació Democràtica, Usos del
Temps, Afers religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat i Drets dels Animals, Consum,
Atenció persones sense llar, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la perspectiva
intercultural  i  Cultura-Educació,  per  a  l’any  2020,  i  per  un  import  total  de
20.375.401,50 euros. APROVAR i AUTORITZAR la despesa de 10.615.265,50 euros amb
càrrec  al  pressupost  de  2020  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient
en l’esmentat pressupost, dels districtes i les gerències d’Àrea de Drets Socials, Justícia
Global,  Feminismes  i  LGTBI,  d’Àrea  d’Ecologia  Urbana,  d’Àrea  d’Economia,  Recursos  i
Promoció Econòmica, d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i
Esports, d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i Gerència Municipal , segons
la relació adjunta. CONDICIONAR la Convocatòria general de subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona per a  l’any 2020 a l’aprovació de l’autorització de despesa
dels Instituts Municipals (Institut de Cultura de Barcelona, 4.375.636,00 euros per a
l’àmbit  de  Cultura;  Institut  de  Cultura  de  Barcelona,  494.500,00  euros  per  a  l’àmbit
Cultura- Educació; Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 1.000.000,00
euros; Institut Barcelona Esports, 2.800.000,00 euros; Institut d’Educació de Barcelona,
260.000,00 euros; Institut Municipal de Serveis Socials, 830.000,00 euros), pels seus
respectius  òrgans  competents  d’acord  a  les  seves  normes  estatutàries  i  delegacions
vigents. FIXAR en 1.061.526,55 euros la quantia addicional màxima per la que podrà
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ser ampliada aquesta Convocatòria per l'òrgan gestor durant el procés d'atorgament i
d'acord amb l'art. 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament de la Llei General de Subvencions, amb càrrec al pressupost de 2020 i
condicionada a  l’existència  de crèdit  adequat  i  suficient.  ORDENAR la  publicació  de la
convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. ESTABLIR un termini per a la presentació de sol·licituds de 20
dies hàbils, essent el seu inici el dia 2 de gener de 2020 i fins al 30 de gener de 2020,
ambdós  inclosos,  o  bé,  des  de  l’endemà  de  la  publicació  de  l'anunci  en  el  Butlletí
Oficial de la Província, si fos posterior.

11. – (0265/16 (0710/14)) RECEPCIONAR el contracte que té per objecte la gestió integral,
implantació  i  manteniment  d’un  sistema  de  transport  individualitzat  mitjançant
bicicletes  i  les  seves  modificacions,  adjudicat  a  l’empresa  Clear  Channel  España  SL,
amb NIF B82539867, segons el que estableix el plec de clàusules administratives
regulador del contracte, i en atenció a les raons exposades a l'escrit de 15 d’octubre de
2019. LIQUIDAR el contracte i ANUL·LAR l'autorització i disposició de despesa no
facturada del mateix per un import de 759.860,99 euros (IVA inclòs) amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. NOTIFICAR el
present acord al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

12. – (16001802-004 (0392/16)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 16001802-004 que té per objecte la contractació del servei de
suport audiovisual per actes ciutadans i protocol·laris i de manteniment d’equips de so
i àudio, amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció
al mercat laboral, adjudicat a l'empresa INICIATIVES EVENTS SL, amb NIF B64709363,
per un import màxim de 8.250,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 8.250,00 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 8.250,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/20300/92011 0101. FIXAR en 340,91 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista
d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

13. – (17004824-002 (0002/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP,  el  contracte  17004824-002  que  té  per  objecte  l’ampliació  del  LOT  1
manteniment de sistemes i instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions
i  grups  de  pressió  en  els  edificis  adscrits  als  districtes  i  gerències  de  l’Ajuntament  de
Barcelona pels anys 2018 i 2019, adjudicat a l'empresa Sabico Seguridad SA, amb NIF
A20202487, per un import màxim de 54.860,23 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició
de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 54.860,23 euros, IVA inclòs,

 



CG 41/19 6/19

amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 4.860,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0501; un import (IVA inclòs) de 50.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312
0101. FIXAR en 2.266,95 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva.
REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda en el seu moment i
comparegui a les dependències de Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la
Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

16. – ()  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 5 de desembre de 2019.

17. – (01ppv2020)  APROVAR  les  tarifes  per  a  l’any  2020  i  successius,  del  Parc  Zoològic  de
Barcelona; del Parc d’atraccions del Tibidabo; dels accessos a la zona monumental del
Parc  Güell;  dels  drets  d’explotació  de  documentació  sense  caràcter  administratiu  de
l’Arxiu  municipal  Contemporani  de  Barcelona,  els  arxius  municipals  de  Districte  i  els
arxius centrals dels Sectors, sense perjudici de la documentació d'origen públic
regulada en l'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes per serveis generals; dels serveis de
cremació, desenferetrament de zenc i tractament de cendres, de conformitat amb la
proposta  de  text  que  s’acompanya.  PUBLICAR  aquest  acord  i  el  text  íntegre  de  la
regulació general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

20. – (2019/654)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona
l’Associació  Iniciativa  per  a  la  Reforma  Horària  per  a  la  preparació  conjunta  de  la
International Time Use Week, iniciativa per a complementar i reforçar la  capitalitat de
Barcelona de la Conferència de 2021 de la International Association for Time Use
Research (IATUR) sobre l’ús del temps, congrés internacional d’organització del temps
més important a escala mundial i una de les trobades internacionals de més renom per
intercanviar idees, bones pràctiques i recollir les últimes novetats en recerca sobre l’ús
del temps; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 15.000,00 euros a favor de
l’Associació  Iniciativa  per  a  la  Reforma  Horària,  amb  càrrec  a  la  partida  D/  43011/
48903 corresponent del pressupost 2019; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr.
Jaume Collboni i Cuadrado, per a la signatura del conveni.

21. – (2019/1167) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació
Barcelona Mobile World Capital Foundation per a la realització del projecte Travel
Innovation Hub, dirigit a la generació de coneixement en matèria de turisme urbà com
a fonamental per a la gestió i la presa de decisions en la destinació, que instrumenta
l'atorgament de la subvenció de concessió directa, per un import de 75.000 euros,
equivalent a un 33,99% del seu cost total que ascendeix a la quantitat total de
220.630,75 euros i una durada fins al dia 31 de desembre de 2019, de conformitat amb
els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3.de la Normativa general reguladora de les subvencions
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010; DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient;
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AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 75.000 euros, amb càrrec a la
aplicació pressupostària D/48903/43215 del Pressupost de l'any 2019; REQUERIR a
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el previst al conveni; FACULTAR al Regidor de Turisme i
Indústries Creatives, Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol per a la signatura de
l'esmentat conveni així com la de tots aquells documents que se'n derivin.

22. – (1258/19)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la
Fundació  Eurecat  per  la  realització  del  Projecte  “Centre  d’Excel·lència  Big  Data  i
accions de dinamització empresarial i innovació social”, dirigit a ajudar a les empreses
del sector turístic a incrementar la seva oferta tecnològica per posicionar-se en un
mercat global, i a la creació d’un centre d’excel·lència, i que instrumenta l'atorgament
d'una subvenció mitjançant concessió directa, 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 70.000,00 euros, que correspon al 48,61% del cost total del Projecte per
import de 144.000,00 euros; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de
70.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/43215 del
pressupost de l'any 2019.; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior  a  tres  mesos  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat  subvencionada,
presenti  la  justificació  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts;  FACULTAR  el  Primer  Tinent
d’Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, per a la signatura del conveni.

23. – (571/19) ANUL·LAR parcialment l'autorització de despesa relativa a la convocatòria de
subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat
per a l’any 2019, aprovada per Acord de la Comissió de Govern de 10 d’abril  de 2019
(núm. assentament 6000111914), per un import de 129.201,83 euros, amb càrrec a la
partida 0704 48901 43141 del pressupost de l’exercici 2019.

24. – (3-172/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-172/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 735.064,42
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.  19112591;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

25. – (3-173/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-173/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 334.478,05
euros,  per  atendre  transferències  de  crèdit  de  la  Gerència  de  l’Àrea  de  Drets  Socials,
Justícia Global, Feministes i LGBTI, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 19112691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
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26. – (3-174/2019)   APROVAR   l’expedient  núm.  3-174/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, provinents
de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al quart
trimestre de 2018 i primer trimestre de 2019, per finançar projectes municipals en
matèria de turisme, per un import total de 2.710.798,86 euros, de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  19112695;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la  Gaseta
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

27. – (3-175/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-175/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  prorrogat  per  a  l’exercici  2019,  d’acord
amb  l’ingrés provinent del Ministeri de Sanitat per atendre despeses relatives al Pacte
d’Estat  contra  la  violència  de  gènere,  per  un  import  de  292.434,62  euros,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que consta a  l’expedient,  referència  comptable 19112795;  i  PUBLICAR aquest  acord a
la  Gaseta  Municipal.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  d’Economia  i
Hisenda.

28. – (3-176/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-176/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  prorrogat  per  a  l’exercici  2019,  d’acord
amb  l’ingrés  provinent  de  l’European  Institute  of  Innovation  and  Technology  per
atendre despeses del EIT Start-Up Grant Agreement number SUGA 2019 EIT Urban
Mobility, per un import de 50.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i
amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable 19112895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

29. – (3-179/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-179/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019,  d’import
1.269.602,37  euros,  per  atendre  transferències  de  crèdit  de  la  Gerència  de  l’Àrea
d’Ecologia  Urbana,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
19112791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

30. – (3-181/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-181/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019,  d’import
1.061.198,66 euros, per atendre transferències de crèdit de la Direcció de Patrimoni
per  atendre  despeses  de  projectes  d’inversió  derivades  d’operacions  de  permuta,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  19120291;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte d'Horta-Guinardó

31. – (19g306) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública
per la senyora Maria Bohigas Sales, i per l’advocat Francisco Ibáñez Montoya, en nom i
representació de la senyora Águeda Lillo Redondo, la Sra. Montserrat Baiges Morales, i
el Sr. Francisco Baiges Morales, en els termes que figuren a l’informe jurídic emès pel
Departament  d’Expropiacions  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  de  data  19  de
novembre de 2019 que consta a l’expedient i  que es dóna per íntegrament reproduït;
FER  CONSTAR  que  s’han  introduït  d’ofici  modificacions  a  la  relació  de  béns  i  drets
aprovada inicialment, en el sentit i pels motius explicitats a l’esmentat informe jurídic;
APROVAR DEFINITIVAMENT, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació parcial
de les finques número78, 80, 82 (total), 84, i 86 del carrer Ceuta, i 40 del carrer
Santuari,  situades  al  barri  del  Carmel,  al  Districte  d’Horta-Guinardó,  qualificades  de
parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a) per la Modificació del Pla
General  Metropolità  en  l’àmbit  dels  Tres  Turons  aprovada  definitivament  el  15  de
novembre de 2010, i de xarxa viària bàsica (clau 5), pel Pla General Metropolità,
aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 (PGM); POSAR EN CONEIXEMENT del
Ministeri  Fiscal  les  presents  diligències,  en  virtut  de  l’establert  a  l’art.  5  de  la  Llei
d’Expropiació Forçosa, d’acord amb l’exposat a l’informe esmentat; INICIAR l’expedient
d’expropiació;  NOTIFICAR individualment  als  afectats  l’inici  de l’expropiació  per  a  que
en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, cas que no
ho  hagin  fet  a  la  fase  d’informació  pública,  i  proposin  el  preu  en  que  els  valorin,  i  el
termini  necessari  per  desallotjar  la  finca,  en  el  cas  de  ser  ocupants,  a  fi  d’intentar  el
tràmit  d’avinença  previst  a  l’article  24  de  la  Llei  d’Expropiació  Forçosa  i  155  del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants dels immobles i a tots
aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el termini màxim de cinc
mesos a comptar des de la data de la notificació, previ pagament o dipòsit de la
indemnització  que  si  s’escau  pugui  correspondre  i,  en  el  supòsit  que  transcorregut
l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; INICIAR la peça separada de
preu  just,  d’acord  amb  allò  establert  a  l’article  29  de  la  Llei  d’Expropiació  Forçosa  i
concordants del seu Reglament i a l’article 157 i següents del Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals, i PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents
anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a un diari dels de més circulació de la
província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament.

Districte de Nou Barris

32. – (8bd 2018/132) AIXECAR la suspensió de la tramitació del projecte de segregació i
adaptació del projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués del barri de
Torre Baró fins al passeig de les Aigües, al Districte de Nou Barris de Barcelona
d’iniciativa  municipal,  acordada  en  data  21  de  novembre  de  2019,  per  mancar
l’informe  preceptiu  i  vinculant  de  l’Agencia  Catalana  de  l’Aigua  (ACA),  atès  que  en  la
mateixa  data  l’ACA  emeté  l’informe  favorable;  i  APROVAR  definitivament  el  Projecte
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 820.645,77 euros, el 21%
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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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província  de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  Municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de
l’Ajuntament.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

33. – (0709/17 - 17002823-001) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener de
2020 fins al 30 de juny de 2020, el contracte 17002823-001 que té per objecte la gestió
del  servei  d’atenció  a  homes  per  la  promoció  de  relacions  no  violentes  (SAH),  amb
mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa Fundació Institut de
Reinsersió SOC, amb NIF G64147184, per un import total de 178.885,00 euros (IVA
exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
178.885,00 euros, IVA exempt, amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 178.885,00 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0801, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

34. – (20190406) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Bancària
La  Caixa  amb  NIF  núm.  G-58899998,  per  a  l’execució  del  projecte  que  té  per  objecte
col·laborar en el programa “Cibercaixa – Tens Talent”. FACULTAR l’Ima. Sra. Margarita
Marí Klose, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, per a la signatura de l’esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix.

35. – (19XC0288 (1157/19)) APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa entre
l’Institut  d’Estadística  de  Catalunya  (d’ara  endavant,  Idescat)  amb  CIF  Q5850015H,
l’Ajuntament  de  Barcelona  amb  CIF  P0801900B,  l’Institut  d’Estudis  Regionals  i
Metropolitans  de  Barcelona  (d’ara  endavant  IERMB)  amb  CIF  P0800013E  i  l’Àrea
Metropolitana  de  Barcelona  (d’ara  endavant  AMB)  amb  CIF  P0800258F,  per  al
desenvolupament del projecte “Estimacions territorials de l’enquesta de condicions de
vida  i  per  al  finançament  de  l’ampliació  de  l’enquesta  de  condicions  de  vida  de
Catalunya per l’any 2019 (ECV 2019)”, que instrumenta l’aportació d’una transferència
per un import total de 31.088,90 euros, dels quals 25.579,90 euros a favor de l’Idescat
i 5.509,00 euros a favor de l’IERMB. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import
de 31.088,90 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0104/48903/92321, dels
quals 25.579,90 euros a favor de l’Idescat amb CIF Q5850015H i 5.509,00 euros a favor
de  l’Iermb  amb  CIF  P0800013E,  per  al  desenvolupament  del  projecte  “Estimacions
territorials  de l’enquesta de condicions de vida i  per  al  finançament de l’ampliació de
l’enquesta de condicions de vida de Catalunya per l’any 2019 (ECV 2019)”.  FACULTAR
la Quarta Tinenta d'Alcaldia per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre
document que se'n derivi.

36. – (19XC0291) APROVAR el II  Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i
l’Associació  Intercol·legial  de  Col·legis  Professionals  de  Catalunya  en  l’àmbit  de
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l’atenció a les persones asilades i migrants amb la finalitat de facilitar la seva implicació
i  participació  als  col·legis  professionals  del  seu  àmbit  d’activitat.  FACULTAR  l’Il·lm.  Sr.
Marc Serra Solé, regidor de Drets de Ciutadania i Participació per a la signatura de
l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n puguin derivar.

37. – (2019/681) 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 Metges
del  Món  (G79408852),  d’una  subvenció  de  100.000,00  euros  per  a  la  realització  del
projecte   “Atención  primaria  de  salud  en  la  zona  de  conflicto  en  el  Noreste  de  Síria”
amb  un  cost  total  d’execució  de  607.523,82  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 100.000,00 euros, equivalents a un 16,46% de l´import total del projecte
(607.523,82  euros)  a  càrrec  de  la  partida  D/  0701  /  48902  /  23291  per  a  l’any  2019.
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des
de la finalització del projecte, justifiqui l´activitat subvencionada amb l´aportació
d´informe d´auditor d´acord amb l´article 10.3 de la normativa general reguladora de
subvencions de l´Ajuntament de Barcelona.

38. – (2019/682) 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 Save the
Children  (G79362497),  d’una  subvenció  de  100.000,00  euros  per  a  la  realització  del
projecte  “Protección  y  educación  en  emergències  para  ninos/as  afectados  por  el
conflicto  en  el  Noreste  de  Síria”  amb  un  cost  total  d’execució  de  125.000,00  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 100.000,00 euros, equivalents a un 80,00% de
l´import total del projecte (125.000,00 euros)  a càrrec de la partida D/ 0701 / 48902 /
23291  per  a  l’any  2019.  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal  que  en  un  termini  no
superior a tres mesos des de la finalització del projecte, justifiqui l´activitat
subvencionada amb l´aportació d´informe d´auditor d´acord amb l´article 10.3 de la
normativa general reguladora de subvencions de l´Ajuntament de Barcelona.

39. – (2019/683) 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 Comitè
Català  per  als  Refugiats,  Catalunya  amb  ACNUR  (G62655659),  d’una  subvenció  de
100.000,00  euros  per  a  la  realització  del  projecte  “Emergència  a  Iemen:  protecció  i
assistència  a  la  població  desplaçada”  amb  un  cost  total  d’execució  de  143.877,24
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 100.000,00 euros, equivalents a un
69,50% de l´import total del projecte (143.877,24 euros)  a càrrec de la partida D/
0701 / 48902 / 23291 per a l’any 2019. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en
un termini no superior a termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de
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recepció dels fons del projecte, justifiqui l´activitat subvencionada amb l´aportació
d´informe d´auditor d´acord amb l´article 10.3 de la normativa general reguladora de
subvencions de l´Ajuntament de Barcelona.

40. – (2019/684) 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 Comitè
Català  per  als  Refugiats,  Catalunya  amb  ACNUR  (G62655659),  d’una  subvenció  de
100.000,00  euros  per  a  la  realització  del  projecte  “Emergència  a  Líbia:  protecció  i
assistència a la població refugiada i  sol·licitant d’asil”  amb un cost total  d’execució de
179.505,78 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 100.000,00 euros, equivalents a un
55,71% de l´import total del projecte (179.505,78 euros)  a càrrec de la partida D/
0701 / 48902 / 23291 per a l’any 2019. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en
un termini no superior a termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de
recepció dels fons del projecte, justifiqui l´activitat subvencionada amb l´aportació
d´informe d´auditor d´acord amb l´article 10.3 de la normativa general reguladora de
subvencions de l´Ajuntament de Barcelona.

Districte de Ciutat Vella

41. – (20182002) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins al
31.12.2020, el contracte 17006849-001 que té per objecte la Gestió del servei per al
foment de les relacions de proximitat i el veïnatge al Districte de Ciutat Vella, adjudicat
a l'empresa PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIALS, amb NIF B59960526, per un
import total d'1.414.199,72 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 1.414.199,72 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
1.414.199,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15113 0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE
d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

42. – (189/2017) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins el
31.12.2020, el contracte 17003877-001 que té per objecte la pròrroga del contracte de
serveis per a la gestió, dinamització icoordinació de l'espai jove Casa Sagnier i del punt
d'informació juvenil del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a l'empresa TRANSIT
PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, per un import total de 470.649,96 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
470.649,96 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el
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desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 470.649,96 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0605,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici.
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de carrer Anglí, 31
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció
de la notificació. DONAR-NE  compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Martí

43. – (20181001) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins el
31.12.2020, el contracte 17005714-001 que té per objecte el LOT 1 de la GESTIO DELS
EQUIPAMENTS D'INFÀNCIA - CASALS INFANTILS, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import total de 355.658,92 euros (IVA inclòs),
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 355.658,92 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 355.658,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici; REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències del Districte de Sant Martí per a la seva formalització en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació; DONAR COMPTE
d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

44. – (20181001) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins el
31.12.2020, el contracte 17005715-001 que té per objecte la GESTIO EQUIPAMENTS
INFANCIA LOT 2 - LUDOTEQUES, adjudicat a l'empresa SPORT PARTNERSHIP CET 10, SL,
amb NIF B60704939, per un import total de 394.608,35 euros (IVA inclòs), d'acord amb
els informes i documentació que consta en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 394.608,35 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 394.608,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici; REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències de Sant Martí per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació; DONAR COMPTE d'aquesta
resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

45. – (20181013) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins el
31.12.2020, el contracte 18001022-001 que té per objecte la GESTIO I DINAMITZACIO
DELS CASALS DE GENT GRAN DEL DISTRICTE DE SANT MARTI, adjudicat a l'empresa
INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, per un import total de 502.096,67 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient;
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
502.096,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 456.451,52 euros i import IVA de 45.645,15
amb tipus impositiu 10% a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23232 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
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suficient en el pressupost de l'exercici; REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències del Districte de Sant Martí per a la seva formalització en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació; DONAR COMPTE
d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

46. – (20194353) DESISTIR del procediment d’adjudicació del contracte núm. 19002270, que
té  per  objecte  els  serveis  de  suport  d’atenció  telefònica  integral  per  a  trucades
d’emergència al 092 i 080, les seves centraletes administratives, gestió de segon nivell
al centre de gestió d’emergències i al telèfon d’atenció per molèsties d’habitatges d’ús
turístic  d’acord  amb les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques  i  amb mesures
de contractació pública sostenible, iniciat per acord de la Comissió de Govern de 24 de
maig  de 2019,  de conformitat  amb l’informe jurídic  que figura  a  l’expedient  i  d’acord
amb allò previst a l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per haver-se produït una infracció no esmenable de les normes de
preparació  dels  contractes.  ALLIBERAR  l’autorització  de  la  despesa  aprovada,  per
import d'1.696.896,00 euros, IVA inclòs, dels quals 1.402.393,39 euros corresponen al
pressupost net i 294.502,61 euros, a l’IVA, i amb el següent desglossament: 926.461,91
euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 22719/13211/0401 del pressupost de 2020;
185.292,38 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la mateixa partida del pressupost de 2021;
487.618,09 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 22719/13612/0401 del
pressupost de 2020 i 97.523,62 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la mateixa partida del
pressupost de 2021. RETORNAR la garantia definitiva constituïda per la proposada
adjudicatària KONECTA BTO SL, amb NIF B62916077, mitjançant el dipòsit amb
número 114441, de 17 de juliol de 2019, per un import de 70.119,67 euros. NOTIFICAR
als licitadors i comunicar a la Comissió Europea el contingut de la resolució als efectes
oportuns. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

47. – (20194579)  INICIAR  l'expedient  per  a  la  contractació  dels  serveis  de  suport  d’atenció
telefònica  integral  per  a  trucades  d’emergència  al  092  i  080,  les  seves  centraletes
administratives,  gestió  de  segon  nivell  al  centre  de  gestió  d’emergències  i  al  telèfon
d’atenció per molèsties d’habitatges d’ús turístic d’acord amb les previsions del plec de
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm.
de contracte 19004293, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 848.448,01 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i amb un valor estimat d'1.682.872,08
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte;  CONVOCAR  la  licitació  per  a  la  seva  adjudicació.  L’accés  al  plec  de
prescripcions  tècniques  particulars  es  realitzarà  prèvia  signatura  d’un  acord  de
confidencialitat per part dels licitadors interessats, per raons de seguretat pública i de
conformitat  amb  els  informes  que  figuren  a  l’expedient;  AUTORITZAR  la  despesa  de
848.448,01 euros (IVA inclòs) dels quals 701.196,70 euros corresponen a l’import net i
147.251,31  a  l’IVA,  al  tipus  del  21%,  amb  el  desglossament  següent:  un  import  (IVA
inclòs) de 292.570,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
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pressupostària D/22719/13612 0401 i un import (IVA inclòs) de 555.877,15 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13211
0401, sotmès a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost corresponent atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici
següent a la seva autorització; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sants-Montjuïc

48. – (20199201)  APROVAR el  conveni  de col·laboració  entre  la  Coordinadora d’Entitats  del
Poble-Sec,  amb  N.I.F.  G59055525  i  l’Ajuntament  de  Barcelona  (Districte  de  Sants-
Montjuïc), per a participar en el desenvolupament de les activitats del Centre Cívic del
Sortidor,  que  instrumenta  l’atorgament  de  la  subvenció  directa  i  amb  caràcter
extraordinari de 38.328,78 euros, equivalent al 100% del cost total del projecte, i amb
una durada fins a 31 de desembre de 2019 d’acord amb els arts. 22.2.c) i  28, ambdós
de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  i  l’art.  6.2  de  la
Normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del Consell
Municipal  d’aquest  Ajuntament en sessió  de 17 de desembre de 2010.  AUTORITZAR I
DISPOSAR  la  despesa  de  38.328,78  euros  amb  càrrec  als  Pressupostos  de  l’exercici
2019 i a la posició pressupostària D/48576/33711/0603, a favor de la Coordinadora
d’Entitats  del  Poble-Sec,  amb  NIF  G59055525.  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal
que, abans del 31 de març de 2020, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el
balanç  econòmic  i  la  memòria  de  funcionament  de  l’activitat  subvencionada.
FACULTAR el Regidor del Districte de Sants–Montjuïc, l’Ilm. Sr. Marc Serra Solé, per a la
signatura d’aquest conveni.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

49. – (192/2017) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins el
30.04.2020, el contracte 17004016-001 que té per objecte la pròrroga dels serveis de
gestió, dinamització i coordinació del centre cívic Vil·la Urània, del casal Infantil i de
l'espai familiar 0-3 Vil·la Urània, adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb
NIF B59489351, per un import total de 260.442,84 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 260.442,84 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 260.442,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0605, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències de carrer Anglí, 31 per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

 



CG 41/19 16/19

Districte de Gràcia

50. – (20182001) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener de 2020 fins al 30
de juny 2020, el contracte 17004614-001 que té per objecte la gestió i explotació del
CC El Coll-La Bruguera, adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF
B63033740, per un import total de 162.232,06 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 162.232,06 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 162.232,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0606, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències de Departament de Recursos Interns del Districte de Gràcia per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

Districte de Sant Martí

51. – (20191036) ALLIBERAR la quantitat de 7.977,87 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19003757 que té per objecte l'organització,
programació i dinamització dels serveis socioculturals de l'Auditori de Sant Martí, el
qual ha estat adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, i
retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 3.412,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33412 0610; un import (IVA inclòs) de 4.565,27 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33412
0610;  DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

52. – (20174030) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar, a
favor  de  l’Associació  de  Veïns  de  Diagonal  Mar,  amb  NIF  G58558479,  des  de  l’1  de
gener  de  2020  fins  al  31  de  desembre  de  2020  a  l’empara  del  que  s’estableix  a  la
clàusula 3 de l’esmentat conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
30.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost
corresponent atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà a l’exercici  següent a
la  seva  formalització,  en  concepte  de  subvenció  a  favor  de  l’Associació  de  Veïns  de
Diagonal Mar, amb NIF G58558479, prevista a la base quarta de les Bases reguladores
de l’adjudicació de la gestió cívica; REQUERIR l’entitat gestora que, en el termini màxim
de 5 dies a partir del dia després de la notificació del present acord, comparegui a les
dependències  municipals  per  a  la  signatura  de  la  pròrroga  de  l’esmentat  conveni;
FACULTAR el  regidor del  Districte de Sant Martí,  l’Im. Sr.  David Escudé Rodríguez,  per
la formalització de la pròrroga de la gestió cívica.

53. – (20174031) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri La Palmera, a
favor de l’Associació Cultural  i  Recreativa La Palmera,  amb NIF G58248691,  des de l’1
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de gener  de 2020 fins  al  31  de desembre de 2020 a  l’empara  del  que s’estableix  a  la
clàusula 3 de l’esmentat conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
30.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost
corresponent atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà a l’exercici  següent a
la  seva  formalització,  en  concepte  de  subvenció  a  favor  de  l’Associació  Cultural  i
Recreativa La Palmera, amb NIF G58248691, prevista a la base quarta de les Bases
reguladores  de  l’adjudicació  de  la  gestió  cívica;  REQUERIR  l’entitat  gestora  que,  en  el
termini màxim de 5 dies a partir del dia després de la notificació del present acord,
comparegui a les dependències municipals per a la signatura de la pròrroga de
l’esmentat  conveni;  FACULTAR  el  regidor  del  Districte  de  Sant  Martí,  l’Im.  Sr.  David
Escudé Rodríguez, per la formalització de la pròrroga de la gestió cívica.

54. – (20174033) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri La Verneda, a
favor  de  l’Associació  de  Veïns  de  la  Verneda  Alta,  amb NIF  G08939670,  des  de  l’1  de
gener  de  2020  fins  al  31  de  desembre  de  2020  a  l’empara  del  que  s’estableix  a  la
clàusula 3 de l’esmentat conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
30.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost
corresponent atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà a l’exercici  següent a
la seva formalització,  en concepte de subvenció a favor de l’Associació de Veïns de la
Verneda Alta, amb NIF G08939670, prevista a la base quarta de les Bases reguladores
de l’adjudicació de la gestió cívica; REQUERIR l’entitat gestora que, en el termini màxim
de 5 dies a partir del dia després de la notificació del present acord, comparegui a les
dependències  municipals  per  a  la  signatura  de  la  pròrroga  de  l’esmentat  conveni;
FACULTAR al  regidor del  Districte de Sant Martí,  l’Im. Sr.  David Escudé Rodríguez,  per
la formalització de la pròrroga de la gestió cívica.

55. – (20174034) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri Vila Olímpica, a
favor de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, amb NIF G60332327, des de
l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 a l’empara del que s’estableix a la
clàusula 3 de l’esmentat conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
30.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost
corresponent atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà a l’exercici  següent a
la  seva  formalització,  en  concepte  de  subvenció  a  favor  de  l’Associació  de  Veïns  i
Veïnes de la Vila Olímpica, amb NIF G60332327, prevista a la base quarta de les Bases
reguladores  de  l’adjudicació  de  la  gestió  cívica;  REQUERIR  l’entitat  gestora  que,  en  el
termini màxim de 5 dies a partir del dia després de la notificació del present acord,
comparegui a les dependències municipals per a la signatura de la pròrroga de
l’esmentat  conveni;  FACULTAR  el  regidor  del  Districte  de  Sant  Martí,  l’Im.  Sr.  David
Escudé Rodríguez, per la formalització de la pròrroga de la gestió cívica.

56. – (20174035) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri Bac de Roda, a
favor de l’Associació Cultural  i  Social  Bac de Roda,  amb NIF G65543209, des de l’1 de
gener  de  2020  fins  al  31  de  desembre  de  2020  a  l’empara  del  que  s’estableix  a  la
clàusula 3 de l’esmentat conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
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35.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost
corresponent atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà a l’exercici  següent a
la seva formalització, en concepte de subvenció a favor de l’Associació Cultural i Social
Bac de Roda, amb NIF G65543209, prevista a la base quarta de les Bases reguladores
de l’adjudicació de la gestió cívica; REQUERIR l’entitat gestora que, en el termini màxim
de 5 dies a partir del dia després de la notificació del present acord, comparegui a les
dependències  municipals  per  a  la  signatura  de  la  pròrroga  de  l’esmentat  conveni;
FACULTAR el  regidor del  Districte de Sant Martí,  l’Im. Sr.  David Escudé Rodríguez,  per
la formalització de la pròrroga de la gestió cívica.

57. – (20181003) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins el
31.12.2020, el contracte 17003789-001 que té per objecte la Dinamitzacio
sociocultural del Centre Cívic Sant Martí, adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES,
SL, amb NIF B59489351, per un import total de 341.613,25 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 341.613,25 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 341.613,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici; REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències de Districte de Sant Martí per a la seva formalització en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació; DONAR COMPTE
d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

58. – (20184001) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri Antoni Miró
Peris a favor de la Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, amb NIF G58293150,
des  de  l’1  de  gener  de  2020  fins  al  31  de  desembre  de  2020  a  l’empara  del  que
s’estableix  a  la  clàusula  3  de  l’esmentat  conveni;  AUTORITZAR i  DISPOSAR la  despesa
per un import de 30.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats
en  aquest  mateix  document,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient
en  el  pressupost  corresponent  atès  que  l’execució  de  la  gestió  cívica  es  realitzarà  a
l’exercici  següent  a  la  seva  formalització,  en  concepte  de  subvenció  a  favor  de  la
Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, amb NIF G58293150, prevista a la base
quarta de les bases reguladores de l’adjudicació de la gestió cívica; REQUERIR l’entitat
gestora que, en el termini màxim de 5 dies a partir del dia després de la notificació del
present acord, comparegui a les dependències municipals per a la signatura de la
pròrroga de l’esmentat conveni;  FACULTAR el regidor del Districte de Sant Martí,  l’Im.
Sr. David Escudé Rodríguez, per la formalització de la pròrroga de la gestió cívica.

59. – (20184002) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri Poblenou, a
favor  de  la  Coordinadora  d’Entitats  del  Poblenou,  amb  NIF  V59346866,  des  de  l’1  de
gener  de  2020  fins  al  31  de  desembre  de  2020  a  l’empara  del  que  s’estableix  a  la
clàusula 3 de l’esmentat conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
35.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost
corresponent atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà a l’exercici  següent a
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la  seva formalització,  en concepte de subvenció a  favor  de la  Coordinadora d’Entitats
del Poblenou, amb NIF V59346866, prevista a la base quarta de les Bases reguladores
de l’adjudicació de la gestió cívica; REQUERIR l’entitat gestora que, en el termini màxim
de 5 dies a partir del dia després de la notificació del present acord, comparegui a les
dependències  municipals  per  a  la  signatura  de  la  pròrroga  de  l’esmentat  conveni;
FACULTAR el  regidor del  Districte de Sant Martí,  l’Im. Sr.  David Escudé Rodríguez,  per
la formalització de la pròrroga de la gestió cívica.

60. – (20194002) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri Besòs, a favor de
l’Associació En Xarxa Pla Comunitari del Besòs - Maresme, amb NIF G65543209, des de
l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 a l’empara del que s’estableix a la
clàusula 3 de l’esmentat conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
49.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost
corresponent atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà a l’exercici  següent a
la  seva  formalització,  en  concepte  de  subvenció  a  favor  de  l’Associació  En  Xarxa  Pla
Comunitari del Besòs - Maresme, amb NIF G65217093, prevista a la base quarta de les
Bases  reguladores  de l’adjudicació  de la  gestió  cívica;  REQUERIR l’entitat  gestora  que,
en el termini màxim de 5 dies a partir del dia després de la notificació del present
acord, comparegui a les dependències municipals per a la signatura de la pròrroga de
l’esmentat  conveni;  FACULTAR  el  regidor  del  Districte  de  Sant  Martí,  l’Im.  Sr.  David
Escudé Rodríguez, per la formalització de la pròrroga de la gestió cívica.

EL SECRETARI GENERAL
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