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COMISSIÓ DE GOVERN 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 D'ABRIL DE 2019 
 
ACORDS 

 
Aprovació de l’acta de la sessió de 4 d'abril de 2019  

  
Part Decisòria 
 
Propostes d’acord 
 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 
 

1. –  (838/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Arias Sans (mat. 
77283) entre la seva activitat municipal com a Assessor 3 de la Quarta Tinència 
d'Alcaldia, i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat 
de Barcelona (UB) per l’any acadèmic 2018-2019, des del 13 de novembre de 2018 fins 
el 14 de setembre de 2019. 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 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. –  (87/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Palet Tort 
(mat. 25959) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber C1 SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de 
Montjuïc de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Bomber 
(16FC1BIBA03), i l’activitat privada per compte d'altri de formador i preparador 
d’oposicions a l’empresa Fes-te Fort, SL  El Sr. Palet no podrà formar part ni intervenir o 
assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni en cap altre 
tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS.  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 demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984 
de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de 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 
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circumstàncies relatives al mateix.  DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

3. –  (191/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó (mat. 
77350) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa, amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Superior de Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat privada per compte 
propi d’arquitecta. 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. 
 

4. –  (394/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eugènia Tort 
Cano (mat. 3100235) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
programa, amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a 
l’EMM de l’Eixample i a l’EMM Sant Andreu de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música, les activitats privades per compte d’altri a Estudi de Musica Àngels Casas, i a 
l’Arc Taller de Musica FP, com a Professora de Música.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 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. –  (63/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Morales 
Amorós (mat. 3000979) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de 
treball de Professora de Música, i l’activitat privada per compte propi com a sòcia i 
administradora solidària a la societat L’Escola de Mùsica de Gràcia, SL. La Sra. Cristina 
Morales Amorós, no podrà participar en els processos d’accés dels alumnes procedents 
de l’Escola de Música de Gràcia al Conservatori Municipal de Música 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 
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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. –  (111/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alaitz Jiménez 
Jiménez (mat. 3005566) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució, amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Pla de Fornells de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5 (80.50.SE.10), i l’activitat privada 
per compte d’altri a l’Associació Comunitària Verdum com a Educadora Social, fins a 31 
de desembre de 2019. La dedicació professional privada haurà de complir amb 
l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com en l’establert a l’article 12 de la 
Llei 21/1987 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. –  (2019/000328) APROVAR l’expedient núm. 2019/000328 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC–0000000057, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’import 
64.191.823,97 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de 
mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 
modificacions d’altes i baixes des del dia 1 de gener de 2019 fins al dia 27 de març de 
2019 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat 
total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
 

8. –  (EM 2019-03/08) AUTORITZAR l’ampliació de l’increment addicional de la massa 
salarial per donar compliment al Conveni Col·lectiu de treball de l’empresa Mercados 
de Abastecimientos de Barcelona, SA 2017-2019 en relació als resultats de l’exercici 
2018. 
 

9. –  (19/21) AUTORITZAR al Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, adscrit a 
l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant 
d’una persona amb la categoria de Tècnic/a Superior en Economia, del grup A1, per 
ocupar el lloc de treball de Responsable de l’Àrea Econòmico-Financera, amb 
llicenciatura o grau universitari en Econòmiques, Administració i Direcció d’Empreses, 
Ciències Empresarials o similar, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la 
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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. 
 

10. –  (19/22) AUTORITZAR el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, adscrit a 
l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant 
d’una persona amb la categoria de Tècnic/a Superior en Ciències, del grup A1, per 
ocupar el lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a de l’Àrea de Residus i Cicle dels 
materials, amb llicenciatura o grau universitari en Ciències Ambientals, Biologia o 
Química, 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. 
 

11. –  (19000462 (0184/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei que té per 
objecte la coordinació en matèria de seguretat i salut i la coordinació d’activitats 
empresarials corresponents dels contractes relacionats amb la neteja i el manteniment 
dels edificis i del manteniment de la via pública dels 10 districtes i de 4 Gerències de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 19000462, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
de 408.865,03 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 743.391,00 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; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 337.905,00 euros i import de l'IVA de 70.960,03 euros; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

12. –  (19001291 (0385/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació de lloguer de material 
d’infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements 
addicionals i material de so i il·luminació) necessari per al desenvolupament dels actes 
promoguts pels Districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o 
empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i 
desmuntatge dels Districtes de Eixample-Oficina Promoció Econòmica i Districte de 
Sants-Montjuïc durant el període 2019-2020, amb núm. de contracte 19001291, 
mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 414.811,90 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 855.681,18 euros, distribuït en els següents lots:- 
LOT núm. 01, Districte l'Eixample-Oficina de promoció econòmica, per un import de 
68.000,00 euros IVA inclòs;- LOT núm. 02, Districte Sants-Montjuïc, per un import de 
346.811,90 euros IVA inclòs; DECLARAR la urgència en la tramitació d'acord amb la 
justificació que consta a l'expedient; 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; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que 
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 
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342.819,75 euros i import de l'IVA de 71.992,15 euros; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
 

13. –  (19XC0081 (0437/19)) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Biblioteca de Catalunya, que té per objecte establir els termes de la 
col·laboració per la gestió del portal (ARCA) Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. 
FACULTAR la Gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Pilar Miràs 
Virgili, per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n 
derivi. DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
 

14. –  (19XC0083 (0496/19)) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Biblioteca de Catalunya, que té per objecte establir els termes de la 
col·laboració per a dur a terme el portal (PADICAT) Patrimoni Digital de Catalunya. 
FACULTAR la Gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Pilar Miràs 
Virgili, per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n 
derivi. DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
 

15. –  (565/19) APROVAR el Protocol institucional per impulsar un nou campus de recerca i 
innovació als terrenys de l’Antic Mercat del Peix, projecte inicial de la Ciutadella del 
Coneixement, entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el 
Gobierno de España i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). DONAR compte a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

16. –  (565/19-B) APROVAR el Protocol General d’Actuació per impulsar un nou campus de 
recerca i innovació als terrenys de l’Antic Mercat del Peix, projecte inicial de la 
Ciutadella del Coneixement, entre l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i el Barcelona 
Institute of Science and Technology (BIST). DONAR compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

17. –  (s/n) informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document 
de 10 d'abril de 2019 
 

18. –  (571/19) APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de subvencions 
de l’any 2019 per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la 
ciutat de Barcelona; ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una 
referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal; SOTMETRE-LES a informació pública 
per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació; 
OBRIR, simultàniament, el termini per a la presentació de sol·licituds fins el dia 31 de 
maig de 2019; APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s’hagin formulat 
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva 
modificació; AUTORITZAR la despesa per un import de 860.000,00 euros per 
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a  l’enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona amb càrrec a la 
partida pressupostària  0704 48901 43141 del Pressupost municipal de l’exercici 2019; 
DELEGAR la competència per a l’atorgament de les subvencions en el Regidor de 
Turisme, Comerç i Mercats; DELEGAR en el Gerent de Turisme, Comerç i Mercats la 
competència per a la  disposició i obligació de les corresponents despeses derivades de 
l’atorgament de les subvencions de referència, mitjançant la tramitació dels 
corresponents documents comptables. 
 

19. –  (2019/123) AUTORITZAR la despesa de 1.500.000,00 euros amb càrrec a les partides 
corresponents del Pressupost 2019; APROVAR la convocatòria 2019 per a la concessió 
de subvencions en el marc del Programa de Subvencions per a l’Impuls socioeconòmic 
del territori, que té per objectiu generar riquesa als barris i/o districtes de la ciutat a 
través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat 
socioeconòmica, promoure l’ús dels recursos endògens dels territoris per desenvolupar 
activitat socioeconòmica d’una forma sostenible en el temps, fent la ciutat més 
resilient a les fluctuacions econòmiques, que compta amb les modalitats següents: - 
Modalitat 1: Empresa al Territori. Projectes que impulsin les empreses i l’emprenedoria 
a zones en situació de desavantatge socioeconòmic així com projectes empresarials o 
d’emprenedoria d’alt valor afegit a qualsevol punt de la ciutat. - Modalitat 2: Innovació 
Socioeconòmica amb Arrelament al Territori. Fomentar la innovació socioeconòmica 
vinculada al territori i amb dimensió comunitària. - Modalitat 3: Foment de l’ocupació 
de Qualitat al Territori. Creació de projectes, iniciatives o accions innovadores 
adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur així com la promoció de 
l’ocupació de qualitat. - Modalitat 4: Innovació Social Digital als territoris. Impuls de l’ús 
de les tecnologies obertes i de protecció del dret a la intimitat per fomentar noves 
formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels 
territoris. - Modalitat 5: Turisme responsable. Desenvolupar projectes, iniciatives o 
actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment 
de l’emprenedoria i l’empresa responsable així com de la creació i promoció de 
l’ocupació de qualitat, cercant la generació de nova activitat, la creació de valor 
compartit, el retorn social de l’activitat turística i el seu arrelament al territori. - 
Modalitat 6: Models agroalimentaris sostenibles. Desenvolupar projectes o iniciatives 
socioeconòmiques adreçades a impulsar una model alimentari just, saludable i 
sostenible a la ciutat de Barcelona; PUBLICAR la convocatòria al BOPB i a la Gaseta 
Municipal. 
 

20. –  (2017/563) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració de data 30 de juny de 2017 
entre l’Ajuntament de Barcelona i Diomcoop SCCL per a la realització del Projecte 
“Mercats per a la inclusió social implementació i desenvolupament del sistema integral 
cooperatiu Diomcoop”, en termes de reformulació de caràcter substancial del Projecte 
per a garantir el seu correcte desenvolupament i viabilitat econòmica, adaptant-lo a la 
realitat actual, mantenint l’objecte, els aspectes bàsics i els objectius generals i els 
específics del mateix, prenent accions i mesures tendents a l’ampliació de les línies de 
serveis, la reducció de despeses com a resultat de l’actualització del model de negoci i 
a l’adopció de millores comercials, aplicant un canvi en l’aportació de l’Ajuntament, 
passant d’una aportació en el conveni inicial de 1.080.688,14 euros a una aportació 
final de 968.883,16 euros de la reformulació, el que implica, d’una part, una reducció 
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de l’aportació municipal total i, d’altra part, un increment del percentatge del Projecte 
subvencionat, que passa del 44,81% al 63,37%. ANUL·LAR parcialment l’autorització i 
disposició de la despesa per import de 111.804,98 euros en relació a la plurianualitat 
de 2019 d’acord amb la reformulació del conveni que suposa que de l’import de 
313.874,35 euros aprovat en la Comissió de Govern de data 29 de juny de 2017 cal 
anul·lar l’import indicat perquè la quantitat final per a 2019 quedi fixada en 202.069,37 
euros. FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum, 
Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura de l’addenda del conveni. 
 

21. –  (2019/199) APROVAR el conveni de col·laboració entre Cisco International Limited i 
l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament d’activitats per a impulsar la 
transició cap a un model socioeconòmic just i sostenible, que té per objecte la 
implantació d’iniciatives i actuacions que permetin el desenvolupament de projectes 
urbans innovadors a Barcelona i que potenciïn la sostenibilitat i inclusivitat en aquesta 
ciutat; FACULTAR el Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació, Lluís 
Gómez Fernández, per a la signatura del protocol de col·laboració; DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 

22. –  (E.08.6088.16) ACCEPTAR la renúncia de l’empresa pública Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) a l’encàrrec atorgat per acord de 
la Comissió de Govern, en sessió de 4 de març de 2015, pel qual s’encarregava la venda 
de les places de propietat municipal de l’aparcament situat a la promoció d’habitatges 
del carrer  Tamariu núm. 20 amb carrer Aiguablava núm. 44-50, Bloc B del barri de la 
Trinitat Nova; DEIXAR SENSE EFECTE l’esmentat encàrrec; i RATIFICAR tots els actes, 
contractes i escriptures públiques formalitzades per aquesta societat en l’exercici de 
l’encàrrec. 
 

23. –  (E.08.6112.16) ACCEPTAR la renúncia de l’empresa pública Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) a l’encàrrec atorgat per acord de 
la Comissió de Govern, en sessió de 4 de març de 2015, pel qual s’encarregava la venda 
de les places de propietat municipal de l’aparcament situat a la promoció d’habitatges 
del carrer  Palamós 69-73-Bloc C del barri de la Trinitat Nova; DEIXAR SENSE EFECTE 
l’esmentat encàrrec; i RATIFICAR tots els actes, contractes i escriptures públiques 
formalitzades per aquesta societat en l’exercici de l’encàrrec. 
 

24. –  (E.08.6113.16) ACCEPTAR la renúncia de l’empresa pública Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) a l’encàrrec atorgat per acord de 
la Comissió de Govern, en sessió de 21 de maig de 2014, pel qual s’encarregava la 
venda de les places de propietat municipal de l’aparcament situat a la promoció 
d’habitatges del carrer  Palamós núm. 46-64, Bloc G del barri de la Trinitat Nova; 
DEIXAR SENSE EFECTE l’esmentat encàrrec; i RATIFICAR tots els actes, contractes i 
escriptures públiques formalitzades per aquesta societat en l’exercici de l’encàrrec. 
 

25. –  (E.08.6114.16) ACCEPTAR la renúncia de l’empresa pública Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) a l’encàrrec atorgat per acord de 
la Comissió de Govern, en sessió de 4 de març de 2015, pel qual s’encarregava la venda 
de les places de propietat municipal de l’aparcament situat a la promoció d’habitatges 
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del carrer  Aiguablava núm. 79-81 amb carrer Vila-real núm. 2-8 del barri de la Trinitat 
Nova; DEIXAR SENSE EFECTE l’esmentat encàrrec; i RATIFICAR tots els actes, contractes 
i escriptures públiques formalitzades per aquesta societat en l’exercici de l’encàrrec. 
 

26. –  (DP-2019-27370) ACCEPTAR la cessió de l’ús, per un termini de cinquanta anys i amb 
caràcter gratuït, del local comercial ubicat en el núm. 9 del carrer Quito, propietat de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (núm. d’Identificació 
3.14.2.96), finca registral núm. 3245 del Registre de la Propietat núm. 20 de Barcelona, 
amb la finalitat de destinar-lo al desenvolupament d’activitats d’entitats del barri de 
Baró de Viver al Districte de Sant Andreu; i FORMALITZAR la cessió en document 
administratiu. 
 

27. –  (DP-2019-27453) PERMUTAR amb la societat CorpEdificacions, SL (NIF B-64928369) la 
participació indivisa de propietat municipal del 15,5456 % de la finca resultant 2 del 
Projecte de reparcel·lació del PAU 1 del sector 1 de la MPGM en l’àmbit discontinu 
Batlló-Magòria, situada al carrer de Parcerisa núm. 21-26, valorada en 10.000.000,00 
euros més l’IVA corresponent, per una contraprestació, a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona, que consistirà en la transmissió, en el termini màxim de 18 mesos després 
de l’inici de les obres d’edificació, de la propietat, lliure de càrregues i gravàmens, de 
67 habitatges de protecció oficial en règim concertat, situats en la finca resultant 
UPM5 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística del Pla de 
Millora Urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca N’Oliva, Binèfar i el 
límit del TM de Sant Adrià de Besòs, valorats en 9.100.000,00 euros més l’IVA 
corresponent, i l’import de 900.000,00 euros per tal d’equilibrar la permuta, que serà 
abonat en el moment de la formalització de la permuta; FORMALITZAR la permuta en 
escriptura pública; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 
 

28. –  (DP-2019-27412) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte d’Horta Guinardó), l’Institut de Cultura de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona per a l’autorització d’ús privatiu del domini públic de la finca 
ubicada a l’avinguda Cardenal Vidal i Barraquer núm. 34-36, coneguda com a Pavelló 
de la República, a excepció de la planta baixa de l’edifici que romandrà a plena 
disposició de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar continuïtat a la 
ubicació del fons documental cedit pel Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) i 
pel material incorporat pel Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
(CRAI), així com usos culturals, de divulgació, investigació, acadèmics i pedagògics 
vinculats a aquests fons; AUTORITZAR l’esmentada ocupació, segons els termes 
derivats del Conveni; i FACULTAR l’Ima. Sra. Mercedes Vidal i Lago, regidora del 
Districte d’Horta-Guinardó, per a la seva signatura. 
 

29. –  (DP-2019-27374) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, l’empresa pública estatal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) i la societat Serveis Funeraris de Barcelona SA, per a la venda conjunta e íntegra 
de la propietat indivisa de la finca situada al carrer de Sancho d’Àvila núm. 2-10. 
FACULTAR el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, per a la seva 
signatura. ENCARREGAR a la empresa pública estatal Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) la tramitació del corresponent procediment de venda de la finca 
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mitjançant subhasta pública, el resultat de la qual s’haurà de donar compte a aquesta 
Comissió de Govern. APROVAR els plecs administratius i tècnics que han de regir 
aquesta subhasta. VENDRE la finca a qui resulti guanyador de la subhasta en els termes 
derivats de l’acord d’adjudicació. 
 

30. –  (DP-2019-27475) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona per a la 
cessió d’us gratuïta de l’habitatge situat al carrer d’Elkano núm. 61 2n 2a ( identificació 
70 97 104 0008) per a destinar-lo al projecte “Escriptor Acollit” del programa “Ciutat 
Refugi” de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional. ACCEPTAR la cessió 
de l’ús, per un termini de tres anys prorrogable i amb caràcter gratuït, de l’esmentat 
habitatge gestionat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona; i 
FACULTAR el Sr. Jordi Ayala Roqueta, Gerent de Presidència i Economia, per a la seva 
signatura. 
 

31. –  (3-064/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-064/2019 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, per import de 
342.714,89 euros, per fer front a les diverses actuacions inversores, de diversos 
executors, informades en Comissió de Govern de 28 de març de 2019, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 19032791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
 

32. –  (3-066/2019) APROVAR l’expedient núm.3-066/2019 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, derivat del 
conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la Comunitat de Propietaris del Pàrquing 
del c) Joan Cortada, 8 de Barcelona, en base a la recaptació de l’ingrés (AR) 
comptabilitzat en data 20 de març de 2019. Aquesta generació dona cobertura 
pressupostària a l’actuació inversora P.07.6110.01 “Plaça Joan Cortada. 
Reurbanització” informada en Comissió de Govern de data 4 d’abril de 2019, per un 
import total de 8.357.31 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 19032995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 

33. –  (3-067/2019) APROVAR l’expedient núm.3-067/2019 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 els ingressos provinents de la Comissió Europea, per atendre despeses derivades 
del Conveni del projecte SPEA (Smart Procurement European Alliance) de20 d’agost de 
2012, per un import total de 78.850,90 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 19033095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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34. –  (3-068/2019) APROVAR l’expedient núm.3-068/2019 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 els ingressos provinents de l’Institut Municipal de Serveis Socials, per atendre 
despeses derivades del Programa PAIPEM, per un import total de 13.685,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 19033195; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 

35. –  (3-069/2019) APROVAR l’expedient núm.3-069/2019 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 els ingressos provinents de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i pensions de 
Barcelona “La Caixa”, per atendre despeses derivades del Pla Barcelona Ciència segons 
Conveni signat amb data 21 de gener de 2019, per un import total de 199.990,00 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19040195; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 
 

36. –  (3-070/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-070/2019 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 970.650,37 
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. 19040191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

38. –  (19000942 (0282/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de 
desenvolupament i gestió del Programa BCN Interculturalitat (PROGBI), amb mesures 
de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19000942, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base 
de licitació de 1.872.164,72 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.094.487,14 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; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 1.547.243,57 euros i import de l'IVA de 324.921,15 
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus donades les 
característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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39. –  (522/19) APROVAR la convocatòria 2019 per a l’atorgament de subvencions per a 
l’arranjament i adequació de locals de caire cultural de les entitats representatives 
d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona, d’ 
acord amb les Bases generals aprovades per acord de la Comissió de Govern de 18 de 
maig de 2017 i publicades al BOP el 31 de maig de 2017. CONVOCAR i ESTABLIR un 
termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; 
AUTORITZAR la despesa de 150.000,00 euros amb càrrec a la partida 0801-78051-
15131 del pressupost de 2019; PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de 
Barcelona i a la Gaseta Municipal. 
 

40. –  (19S05787 (0525/19)) ATORGAR una subvenció a l'Associació Dinamitzadora de la 
Xarxa Feminista, amb NIF G60799418, per un import de 31.050,00 euros, per al 
desenvolupament del projecte "Juntes som més fortes. Cap pas enrere en els drets de 
les dones", d'acord amb allò previst en l'article 6.2 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 donada la excepcionalitat que concorre en el 
projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 
de 31.050,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de l'Associació Dinamitzadora de la Xarxa Feminista, amb NIF 
G60799418, per al desenvolupament del projecte "Juntes som més fortes. Cap pas 
enrere en els drets de les dones". REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti la 
justificació dels fons rebuts en data màxima 31 de març de 2020, així com el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. Aquest haurà de 
contenir la memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats 
obtinguts i memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que inclourà, com 
a mínim, una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, factures o 
documents de valor probatori equivalent, i relació d'altres ingressos i subvencions que 
hagin finançat l'activitat subvencionada. 
 

41. –  (19XC0100 (0558/19)) APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i les entitats, Economat Social, Associació per l’impuls dels Supermercats 
Cooperatius i el Mercat Social, Xarxa d’Economia Solidària, Fòrum Social Mundial 
d’Economies Transformadores, i Som Connexió SCCL per a la utilització i impuls de la 
plataforma Decidim entre les entitats d’economia social i solidària. FACULTAR  la lma. 
Sra. Gala Pin Ferrando, regidora de Participació i Districtes i l'lm. Sr. Álvaro Porro 
González, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum per la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n puguin 
derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 
 
Districte de Ciutat Vella 
 

42. –  (20186000) APROVAR, la modificació del contracte d'obres número 17006609 que té 
per objecte la reposició de la vorera del costat dels edificis del passeig Joan de Borbó al 
barri de la Barceloneta de Barcelona (fase 1), pels motius indicats en l'informe emès 
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pel director facultatiu de l'obra de 18 de març de 2019, d'acord amb el previst a la 
clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i l'article 107 del TRLCSP, i 
procedir a la substitució de les unitats d'obres previstes en el projecte indicades a 
l'esmentat informe de conformitat amb l'article 97 i 158 ambdós del Reial Decret 
1098/2001. APROVAR la incorporació i execució de les unitats no previstes per un 
import de 15.026,92 euros (IVA inclòs) dels quals 12.418,94 euros corresponen al preu 
net i 2.607,98 euros a l'IVA. DECLARAR que aquesta modificació del contracte d'obres 
no comporta la modificació del projecte en el sentit establert al Decret 179/1995, per 
la qual cosa no requereix la suspensió de les obres ni tramitació de modificació del 
projecte. INCORPORAR la relació de preus contradictoris indicats a l'informe del 
director facultatiu amb la conformitat del contractista. APROVAR els increments dels 
amidaments en algunes partides contemplades en el projecte adjudicat, pels motius 
indicats en l'informe emès pel director facultatiu de l'obra de 25 de març de 2019, 
d'acord amb el previst a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i l'article 234 del TRLCSP. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa del 
contracte, per un import de 43.838,65 euros (IVA inclòs), dels quals 36.230,29 euros 
corresponen al preu net i 7.608,36 euros a l'IVA, amb càrrec a la partida i al pressupost 
que s'indiquen en aquest document; i DISPOSAR-LA a favor de INGEVIA 2008 SL amb 
NIF B61420352. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR-NE compte a la 
Comissió de presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 
Districte de Eixample 
 

43. –  (20199205) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família, amb NIF G66160763, per la 
gestió Cívica de l'Equipament situat al c. Padilla 208-210 planta baixa,  que instrumenta 
l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa amb caràcter nominatiu, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per un import de 132.000 euros. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 132.000,00 euros equivalent al 
100% del cost total del projecte per l’import de 66.000,00 euros l’any 2019 i 66.000 
euros per l’any 2020 amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix 
document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
posterior a l’actual a favor de l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família, 
amb NIF G66160763. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim  de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic 
i la memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR l'lm. 
Sr. Gerardo Pisarello Prados, regidor del Districte de l’Eixample, per a la signatura del 
present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 
 

44. –  (20199203) INICIAR l’expedient per a la contractació de la concessió del servei especial 
de l’Annex IV referent a la Gestió i explotació del Centre cívic Urgell i Casal infantil 
Urgell del Districte de l’Eixample, amb núm 19C00006, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment restringit segons art 160 i següents de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  i no subjecte a la regulació harmonitzada d’acord amb 
l’art 20 de la mateixa llei i amb una contractació pública sostenible d’acord amb el 
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Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, amb un pressupost base de licitació de 
819.422,00 euros i un valor estimat de 3.201.375,20 euros.  APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte;  PUBLICAR i CONVOCAR la licitació 
per a la seva adjudicació mitjançant Anunci previ al DOUE i Anunci al perfil del 
contractant, d’acord amb la disposició addicional 36, article 135.4 i 5 de la 
LCSP.  AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 819.422,00 euros, en 
concepte d’aportació màxima de la subvenció i amb càrrec al Pressupost/os i 
Partida/es que s'indiquen en aquest mateix document condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.  DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 
Districte de Horta-Guinardó 
 

45. –  (18002495L01) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 18002495L01, LOT-1, que 
té per objecte la gestió integral i l’administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, 
del Districte d’Horta-Guinardó, a l’empresa Fundació Catalana de l’Esplai, amb CIF 
G61096368, d’acord a l’art. 84 del RD 1098/2001 Regl. Gral de la LCSP, ates que l’ 
oferta econòmica presentada conte un error, reconegut pel propi licitador, que fa 
inviable la seva proposta, motiu pel que l’oferta ha de ser rebutjada. ADJUDICAR el 
contracte núm. 18002495L01, LOT 1, que té per objecte la gestió integral i 
l’administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, del Districte d’Horta-Guinardó, a 
Incoop SCCL (abans Encis SCCL) amb CIF F60137411, amb una oferta econòmica de 
384.891,17 euros, exclòs d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient en ser considerada l'oferta més avantatjosa. 
L’esmentada quantitat es redueix en 48.111,40 euros, atès l’endarreriment en la 
tramitació del contracte, respecte al previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel període no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1 d’abril 
de 2019 i sense perjudici d’una posterior reducció en funció de l’inici efectiu de 
l’execució. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document la quantitat de 336.779,76 
euros, exempt d’IVA, atès que l’adjudicatari esta exempt d’IVA, sotmès a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a 
l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar 
del següent al de la recepció per part de l'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 compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
 

46. –  (18002495L01) ALLIBERAR la quantitat de 150.883,40 euros (IVA inclòs), del contracte 
18002495L01 que té per objecte la gestió integral i l’administració de les ludoteques 
Arimel i El Galliner, del Districte d’Horta-Guinardó, el qual ha estat adjudicat a 
l'empresa Incoop SCCL (abans Encis SCCL), amb NIF F60137411, i  retornar-lo a les 
partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. Els conceptes per 
l’alliberament són 18.136,24 euros per la baixa en la licitació, 84.635,76 euros ates 
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l’exempció d’IVA de l’adjudicatari i 48.111,40 euros atès l’endarreriment en la 
tramitació del contracte, respecte al previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel període no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1 d’abril 
de 2019, i sense perjudici d’una posterior reducció en funció de l’inici efectiu de 
l’execució.  DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
 

47. –  (18002495L02) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 18002495L02, LOT 2, que 
té per objecte la gestió integral i l’administració dels casals infantils Guinardó, La Torre, 
Teixonera i L’Ànec, del Districte d’Horta-Guinardó, a l’empresa Fundació Catalana de 
l’Esplai, amb CIF G61096368, d’acord a l’art. 84 del RD 1098/2001 Regl. Gral de la LCSP, 
ates que l’ oferta econòmica presentada conte un error, reconegut pel propi licitador, 
que fa inviable la seva proposta, motiu pel que l’oferta ha de ser rebutjada. ADJUDICAR 
el contracte núm. 18002495L02, LOT 2, que té per objecte gestió integral i 
l’administració dels casals infantils Guinardó, La Torre, Teixonera i L’Ànec, del Districte 
d’Horta-Guinardó, a Incoop SCCL (abans Encis SCCL) amb CIF F60137411, amb una 
oferta econòmica de 673.823,03 euros, exclòs d’IVA, de conformitat amb la proposta 
de valoració i classificació continguda en l'expedient en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa. L’esmentada quantitat es redueix en 84.227,89 euros, atès 
l’endarreriment en la tramitació del contracte, respecte al previst en la clàusula 15 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel període no executat de l’1 de gener 
de 2019 a l’1 d’abril de 2019 i sense perjudici d’una posterior reducció en funció de 
l’inici efectiu de l’execució. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari amb càrrec a les partides 
i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document la quantitat de 
589.595,14 euros, exempt d’IVA, atès que l’adjudicatari esta exempt d’IVA, sotmès a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posteriors a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals 
a comptar del següent al de la recepció per part de l'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 compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
 

48. –  (18002495L02) ALLIBERAR la quantitat de 268.642,60 euros (IVA inclòs), del contracte 
18002495L02 que té per objecte gestió integral i l’administració dels casals infantils 
Guinardó, La Torre, Teixonera i L’Ànec, del Districte d’Horta-Guinardó, el qual ha estat 
adjudicat a l'empresa Incoop SCCL (abans Encis SCCL), amb NIF F60137411, i retornar-
lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. Els conceptes de 
l’alliberament són 35.464,36€ per la baixa en la licitació, 148.950,36€ ates l’exempció 
d’IVA de l’adjudicatari i 84.227,88€ atès l’endarreriment en la tramitació del contracte, 
respecte al previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
pel període no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1 d’abril de 2019 i sense perjudici 
d’una posterior reducció en funció de l’inici efectiu de l’execució. DONAR compte 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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49. –  (19000863) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió, direcció, 
promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic, de 
lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa Groga i de la Ludoteca Casa Groga, que 
inclou un servei de bar-cafeteria, situat a la plaça Meguidó s/n i av. Jordà, 27 del barri 
de Sant Genís del districte d’Horta-Guinardó, amb núm. de contracte 19000863, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 886.584,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
1.472.317,45 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; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 
document amb el següent desglossament: pressupost net 732.714,05 euros i import de 
l'IVA de 153.869,95 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR compte d'aquesta resolució a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 
Districte de Nou Barris 
 

50. –  (08-17-SJ-0011) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, Districte de Nou Barris i la Societat Catalana d’Educació ambiental, amb NIF 
G58037862, per a la realització del Programa de dinamització ambiental a Trinitat 
Nova-Nou Barris, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció excepcional, 
mitjançant concessió directa, per un import de 50.000,00 euros, equivalent al 80% del 
cost total del projecte (62.500,00 euros) i pel període de l’1 de maig de 2019 fins al 30 
d’abril de 2020, 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 aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. AUTORITZAR I DISPOSAR la depesa per un import de 50.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 489.03-172.21-06.08 del pressupost per l’any 2019, a 
favor de l’entitat Societat Catalana d’Educació ambiental, amb NIF G58037862, per 
subvencionar l’execució del projecte esmentat. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades a l'informe que consta a 
l'expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 
mesos a partir de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta, justificació dels fons rebuts i 
l'informe d'auditoria.  FACULTAR la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, regidora del Districte de 
Nou Barris, per a la signatura del present conveni. DONAR compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

51. –  (20160150) APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l’acta del 7 de març 
de 2019 que incorpora l’expedient, relatiu al contracte 16000643 de serveis de 
Manteniment integral dels túnels de Barcelona (2016-2020), i el foment de l'ocupació 
de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral adjudicat per Acord 
de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016, a la empresa "Aeronaval 
Construcciones e Instalaciones, SA", en virtut del que disposa l’article 107.1 a) del R.D. 
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Leg. 3/2011 de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i 
de conformitat amb la proposta formulada pel servei tècnic municipal responsable del 
contracte i acceptada per l’adjudicatari. INCORPORAR els nous preus aprovats a la 
relació de preus unitaris del contracte. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats 
 

52. –  (20190006) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de manteniment i 
reparació dels controls d’accessos a la ciutat de Barcelona durant el període (octubre 
2019-setembre 2021), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 
contracte 18005055, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.400.000,00 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat d'1.190.082,65 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; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que 
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 
1.157.024,79 euros i import de l'IVA de 242.975,21 euros; condicionada a l'existència 
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP. DONAR 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 
Districte de Ciutat Vella 
 

53. –  (19PL16701) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou 
equipament assitencial al solar del carrer Mestres Casals i Martorell 2-16, al barri de 
Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel 
termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 

54. –  (18PL16649) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla Especial 
Urbanístic per a la regulació del nou equipament sanitari-assistencial a l'Església de la 
Casa de la Misericòrdia situada al carrer de Montalegre 4, al barri del Raval, Districte de 
Ciutat Vella, promogut pel Servei Català de la Salut; atesa la sol·licitud presentada per 
un representant de l’entitat promotora del pla, d’acord amb els fonaments indicats a 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i es dóna 
per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat 
amb l’article 95.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per instar la tramitació 
del planejament de referència d’acord amb allò disposat a l’informe de referència; en 
cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà 
a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 
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Districte de les Corts 
 

55. –  (19SD0003P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització en l’àmbit dels terrenys del Futbol 
Club Barcelona, Espai Barça”, al Districte de les Corts, de la Modificació del Pla General 
Metropolità en l’àmbit dels terrenys del FC Barcelona (aprovada per acord de la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona de 15 de maig de 2018, publicat als efectes de 
la seva executivitat en el DOGC núm. 7643 de 15/06/2018) d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 26 de març de 2019 que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, promogut per Futbol Club 
Barcelona, amb un pressupost de 34.663.462,86 euros (el 21% de l’impost del valor 
Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes, termini durant 
el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la 
inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels 
diaris de més circulació de Catalunya. NOTIFICAR el present acord als interessants. 
DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

56. –  (18PL16594) DECLARAR la caducitat de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, de la tramitació del Pla de Millora Urbana per a l'ordenació de la parcel·la 
del carrer Brusi 94-100 per a la implantació d'habitatges de lloguer de diversitat social i 
d’edats, promogut per la Comunitat Evangèlica de parla alemanya de Barcelona; atesa 
l’existència de motius determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, a efectes 
de motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del 
Pla; i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 
 

57. –  (18PL16599) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, de la tramitació del Pla de Millora Urbana per a l'emplaçament d'un 
aparcament soterrat en zona de verd privat clau 8a, al Col·legi Major Universitari 
Monterols, promogut pel Col·legi Major Universitari Monterols; atesa l’existència de 
motius determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla; i PROCEDIR 
a l’arxiu de les actuacions. 
 
Districte de Nou Barris 
 

58. –  (17PL16502) DECLARAR LA CADUCITAT, de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, de la tramitació del Pla Especial Urbanístic de l'equipament del carrer 
Escultor Ordóñez 129-169, promogut per Elysius Europa SL.; atesa l’existència de 
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motius determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla i PROCEDIR 
a l’arxiu de les actuacions. 
 
Districte de Sant Martí 
 

59. –  (19SD0041 P) APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització del sòl qualificat 6b i 5b del Pla de 
Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers d’Àvila, Almogàvers, Badajoz i Pere IV 
del Districte de Sant Martí (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal, en 
sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2019 i publicat als efectes de la seva executivitat 
al BOP d’1/04/2019) d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 
7 de març de 2019 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del Polígon 1 del PMU de 
l’àmbit abans referit amb un pressupost de 443.553,33 euros, el 21% de l’impost del 
valor Afegit (IVA) inclòs d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, 
mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i 
en un dels diari de més circulació de Catalunya. NOTIFICAR el present acord als 
interessants. DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 

60. –  (17gu05) ESTIMAR en part els recursos potestatius de reposició formulats pels Srs. 
Antonio Villalba Vernal i Adolfina Guerrero Jiménez; Enrique Fradera Ventura i Núria 
Tibau Cusó; Josefina Alier Uriach; Jaime Fradera Ventura i Palmira Romeu Hinojosa; 
Dionisio Ruibal de Vigo en nom i representació de l’entitat mercantil Ruibal Losada, SA; 
Montserrat Ferrer Ribas en nom i representació de l’entitat mercantil Aqua Rifer, SA; 
DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició formulat pels Srs. Francisco Cubel 
Aguirre i Montserrat Creus Llobet, contra l’acord de la Comissió de Govern de 8 de 
novembre de 2018, de resolució de les al·legacions i d’aprovació definitiva del text 
refós del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon 
d’actuació urbanística delimitat en el Pla de millora urbana de l'àmbit comprès entre 
els carrers Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià 
del Besòs, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l’informe del 
Departament de reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de 
l’Institut municipal d’urbanisme, de 27 de març de 2019, que consta en l’expedient i 
que es dona per íntegrament reproduït. MANIFESTAR que les correccions del text refós 
del Projecte de reparcel·lació derivades dels recursos potestatius de reposició que 
s’estimen en part, en els termes continguts en l’informe esmentat de la Direcció de 
serveis de gestió urbanística, s’han introduït en el Text refós al qual es dona 
conformitat. NOTIFICAR-HO personalment als recurrents. DONAR compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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61. –  (10BC 2018/153) APROVAR definitivament el Projecte de millora funcional 
(ultrapassament) del dic de recer al Port Olímpic de Barcelona al Districte de Sant 
Martí, 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 10.632.224,93 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, 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); i PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de 
més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Mocions 
 

 ÀREA D’ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 
 

M1.- (151/2019) MODIFICAR l'acord aprovat per la Comissió de Govern en data 28 de març 
de 2019, que modificava les bases del procés de selecció per a la cobertura de 60 
places d’agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs 
específic de mobilitat interadministrativa aprovat per la Comissió de Govern, en sessió 
celebrada el 21 de febrer de 2019, i publicades al BOPB de 27 de febrer 2019, i al DOGC 
núm. 7829, de 13 de març de 2019, en el sentit de transcriure l'esmentada modificació: 
A la base  7.2.1.4, apartat corresponent al català superior a l’exigit a la convocatòria, 
On diu: “Català superior a l’exigit a la categoria, fins a 1 punt: Nivell C o C1: 0,5 punts; 
Nivell D o C2: 0,75 punts; Només es valorarà el nivell superior”. Ha de dir: “Català 
superior a l’exigit a la categoria, fins a 1punt: Nivell C o C1: 0,5 punts; Nivell D o C2, 1 
punt; Només es valorarà el nivell superior”; MODIFICAR per error material les bases de 
l'esmentat procés en el sentit següent: A la base  7.2.1.2, apartat corresponent a 
titulacions acadèmiques, On diu: “Títol de batxillerat, tècnic/a superior de CFGS, 
tècnic/a especialista de FP II, grau equivalent o superior, 0,50 punts; Accés a la 
Universitat + matrícula 1r,0,50 punts”; Ha de dir: “Títol de batxillerat, tècnic/a superior 
de CFGS, tècnic/a especialista de FP II, equivalents o superiors, 0,50 punts”; DONAR 
compte del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

M2.- (s/n) SOL·LICITAR al conjunt dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
vist  l’article 117.1 del Reglament del Parlament de Catalunya que permet que els grups 
parlamentaris mitjançant escrit adreçat a la mesa de la comissió puguin proposar 
l’audiència a aquelles persones o ens que es considerin, que proposin la 
compareixença de l’Ajuntament de Barcelona en la tramitació del Projecte de llei per a 
la igualtat de tracte i la no-discriminació, atès que l’Ajuntament de Barcelona té la 
voluntat d’aportar unes propostes de millora de la norma per enfortir el règim especial 
de la ciutat i millorar els drets de la ciutadania; i NOTIFICAR el present acord als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als efectes oportuns. 
 


		2019-04-15T15:43:35+0200
	Barcelona
	CPISR-1 C Jordi Cases Pallares
	Comunicació




