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

 
Aprovació de l’acta de la sessió de 3 d'octubre de 2019  

  
Part Decisòria 
 
Propostes d’acord 
 
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA 
 

1. –  (3/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Sànchez Cazaña (mat. 
11004060) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al Departament 
de Manteniment i Rehabilitació d’Habitatges de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Mitjà en Arquitectura 
(20FA2BIBA04), i l’activitat privada per compte propi com a arquitecte realitzant 
projectes i direccions d’obra en l’àmbit privat. Per tal d'evitar possibles coincidències 
entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 
d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 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 i Seguretat i Prevenció.  
 

2. –  (493/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª del Mar Valverde 
López (mat. 76960) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb 
la categoria professional de Tècnica d’Administració General, amb destinació a la 
Oficina del Delegat/da de Protecció de Dades de la Gerència de Recursos, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnica referent jurídic (26FA1SCJU05), i l’activitat privada per 
compte d'altri de formadora d’oposicions al Centre d’Estudis Financers (CEF). La 
dedicació professional privada entre ambdues activitats, la que s’autoritza i la que té 
autoritzada per acord de la Comissió de Govern, de 10 de gener de 2019, per l’exercici 
de la seva professió d’advocada, 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 
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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 i Seguretat i Prevenció.  
 

3. –  (590/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Magdalena Blanco 
Vives (mat. 77296) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Enginyeria, amb 
destinació al Departament de Prevenció de Riscos Laborals de la Gerència de Recursos 
humans i Organització, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Enginyeria 
(20FA2BIBA09), i una activitat privada per compte propi com a enginyera. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’enginyeria, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció  
 

4. –  (535/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Perarnau Badia 
(mat. 73673), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber Accés SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de 
l’Eixample de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on desenvolupa el lloc de treball de 
Bomber Accés (16FC2BIBA03), i el desenvolupament del càrrec com a regidor de 
l’Ajuntament de l’Espunyola, exercint el seu càrrec sense dedicació parcial ni dedicació 
exclusiva, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, 
l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat, l’article 75 de la Llei 73/1985, de  2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. La present 
autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les circumstàncies 
relatives a la mateixa o per expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció.  
 

5. –  (589/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Mas Antunes (mat. 
75164), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
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professional de Bomber Accés SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Montjuïc 
de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on desenvolupa el lloc de treball de Bomber 
Accés (16FC2BIBA03), i el desenvolupament del càrrec com a regidor de l’Ajuntament 
de Callús, exercint el seu càrrec en règim de dedicació parcial, d’acord amb el que 
preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats 
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat, l’article 75 de la Llei 73/1985, de  2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. La present autorització restarà sense 
efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per 
expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.  
 

6. –  (633/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Isabel Rodrigo 
Fernández (mat. 77472) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al 
Grup d’Informadors Volants del Servei d’Atenció Presencial de la Direcció d’Informació 
i Atenció Ciutadana de la Gerència de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i 
Transparència, on ocupa el lloc de treball d’Informadora - Tramitadora (16FCXSCSC03), 
i l’activitat privada per compte d'altri de tasques comptables i administració de la 
Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Llobregat. 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 i Seguretat i Prevenció.  
 

7. –  (678/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cecilia Giovanna 
Collado Lizama (mat. 39424), entre la seva activitat municipal com a funcionària de 
carrera amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Treball Social, amb 
destinació a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte Horta-
Guinardó, on desenvolupa el lloc de treball Gestora de projectes de serveis a les 
persones (24FAXSCSP01), i el desenvolupament del càrrec com a Regidora de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, exercint el seu càrrec sense dedicació exclusiva 
ni dedicació parcial, només percebent indemnitzacions i dietes per l’assistència efectiva 
a sessions dels òrgans corresponents, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, l’article 
75 de la Llei 73/1985, de  2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 
323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
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214/1990 de 30 de juliol. La present autorització restarà sense efecte si es produeix 
una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o 
renúncia al càrrec electe. DONAR-NE compte Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.  
 

8. –  (533/2019) MODIFICAR les bases de la convocatòria de 80 places de Bomber/a d’accés 
del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs-oposició lliure, en el sentit que seguidament es relaciona: Primer. 
La base 7.2.1, apartat 1, al darrer paràgraf on diu: No es valoraran com a mèrit aquells 
títols que serveixin de base per acreditar el requisit d’accés. En aquest sentit el Tribunal 
no puntuarà com a mèrit la titulació de CFGM/FP-1 si no s’ha indicat en la sol·licitud 
estar en possessió del títol de graduat/da escolar o de graduat/da en educació 
secundària obligatòria. Ha de dir: No es valoraran com a mèrit aquells títols que 
serveixin de base per acreditar el requisit d’accés. Segon. La base 9.1, primer i cinquè 
paràgrafs on diu: La fase de formació es valorarà fins a 10 punts i consistirà en la 
superació del curs obligatori i selectiu de Formació Bàsica, preferentment a l’Escola de 
Bombers/es i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). La 
valoració d’aquest curs selectiu serà d’apte o no apte. Ha de dir: La fase de formació 
consistirà en la superació del curs obligatori i selectiu de Formació Bàsica, 
preferentment a l’Escola de Bombers/es i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC). La valoració d’aquest curs selectiu serà d’apte/a o no 
apte/a. Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a quedaran 
excloses del procés selectiu. Tercer. En l’annex 2, prova d’aptitud física, apartat 2) 
Exercici d’arrossegament de maniquí (dummie), modificar el segon paràgraf i el barem 
de puntuació per aclarir les puntuacions, en el sentit següent: On diu: En finalitzar el 
temps de les dominades, el personal tècnic donarà la sortida i la persona aspirant 
començarà el recorregut amb un maniquí d’aproximadament 70kg. Durant tot el 
recorregut el maniquí haurà de tocar amb les cames al terra i la persona aspirant haurà 
d’arrossegar-lo d’esquena i agafant-lo amb les dues mans. Ha de dir: El personal tècnic 
donarà la sortida i la persona aspirant començarà el recorregut amb un maniquí 
d’aproximadament 70kg. Durant tot el recorregut el maniquí haurà de tocar amb les 
cames al terra i la persona aspirant haurà d’arrossegar-lo d’esquena i agafant-lo amb 
les dues mans. En el barem de puntuació, es modifica i s’annexa en aquest document 
com ANNEX 1. Quart. Modificar el títol i l’apartat 4.2 del punt 4 de l’annex 5 on diu: 4. 
ALTRES MÈRITS (fins a 3 punts) Estar en possessió dels certificats oficials d’un o més 
idiomes reconeguts segons el Marc Europeu Comú de Referència: nivell elemental (B1): 
1 punt per idioma. Nivell intermedi (B2): 1,5 punt per idioma. Ha de dir: 4. ALTRES 
MÈRITS (fins a 4 punts)Estar en possessió dels certificats oficials d’un o més idiomes 
reconeguts segons el Marc Europeu Comú de Referència. Es valorarà fins a 3 punts: 
nivell B1: 1 punt per idioma. Nivell B2 o superior: 1,5 punt per idioma. Només es 
valorarà l’acreditació més alta d’un mateix idioma. Pel que fa referència a la llengua 
catalana, només es valorarà un nivell superior a l’exigit com a requisit. PUBLICAR al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l'Ajuntament de Barcelona. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.  
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9. –  (686/2019) CONVOCAR 12 places d’Inspector/a de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, 6 en torn lliure i 6 en torn de 
promoció interna i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Butlletí Oficial de l’Estat, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l'Ajuntament de Barcelona. 
DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  
 

10. –  (16000873-006 (0232/16)) ALLIBERAR la despesa del contracte núm. 16000873-006 
que té per objecte la concertació de l’activitat sanitària de prevenció de riscos laborals i 
d’altres activitats sanitàries de l’Ajuntament de Barcelona i organismes associats, 
adjudicat a Premap Seguridad y Salud SL amb NIF B84412683 (ara Quiron Prevención 
SL amb NIF B64076482), atès que la determinació del preu del mateix és per preus 
unitaris i, segons les raons indicades a l’informe del Gerent de Recursos Humans i 
Organització, es preveu que no s’esgotarà tot el pressupost consignat per aquest 
exercici 2019, per un import global de 75.000,00 euros (el tipus d'activitat objecte del 
contracte està exempt del pagament de l'IVA), amb càrrec a la partida i pressupost 
amb el desglossament següent: un import de -75.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0102. DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció.    
 

11. –  (s/n) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 10 d'octubre de 2019.  
 

12. –  (04 PPB2019) APROVAR, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació dels errors de 
transcripció en la regulació dels preus públics relatius a les activitatsd’educació 
ambiental i altres prestacions del sector de medi ambient per a l’any 2019 i successius, 
aprovats per la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2019 i publicats al Butlletí Oficial 
de la Província el 05 d’agost de 2019, de conformitat amb l’annex que consta a 
l'expedient.  
 

13. –  (05 PPB2019) APROVAR, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació dels errors de 
transcripció en la regulació dels preus públics per a l’any 2018 i successius del CEM 
Turó de la Peira, aprovats per la Comissió de Govern de 20 de setembre de 2018 i 
publicats al Butlletí Oficial de la Província l’1 d’octubre de 2018, que s’indiquen en 
l’annex que consta a l'expedient.  
 

14. –  (3-148/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-148/2019 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 676.997,12 
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. 19093091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal.  
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 

15. –  (20160004P) PRORROGAR per un període comprès des del 20 d'octubre de 2019 fins al 
19 d'octubre de 2020, el contracte 15004487-002 que té per objecte els Serveis 
d'assistència tècnica i assessorament en el seguiment i control de les actuacions durant 
el període 2016-2018 pel que fa al protocol de tramitació de projectes i seguiment de 
les obres; al Comité de Mobilitat i a la Comissió d'Obres i a la Intervenció General 
(2016-2018), adjudicat a l'empresa GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLU, amb NIF 
B66186479, per un import total de 514.008,00 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 514.008,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 128.502,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/17942 0504; un import (IVA inclòs) de 385.506,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/17942 
0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 
l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el 
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.  
 

16. –  (20190077D) ADJUDICAR el contracte núm. 19000459, que té per objecte el Servei de 
netejadors i cuidadors especialitzats al centre d’acollida d’animals de companyia de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, a SACYR FACILITIES, S.A. 
amb NIF A83709873, amb una baixa sobre el preu de sortida del 0,03%, de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 
941.909,60 euros IVA inclòs, dels quals 778.437,69 euros corresponen al preu net i 
163.471,91 euros a l'IVA.  DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 371.319,97 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16911 
0502; un import (IVA inclòs) de 470.954,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16911 0502; un import (IVA inclòs) de 
99.634,83 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16911 0502. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 38.921,88 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió.DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Anna 
Ortonoves Gil, cap del Dept. de Gestió i Protecció d'Animals. DONAR-NE compte 
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.  
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17. –  (20190317) ATORGAR una subvenció al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España (CSCAE), amb NIF Q2875019H, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 8/2003, 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, per un import de 44.000,00 euros, que representa 
aproximadament un 7% del cost total de l'activitat (607.000,00 euros), per al Conveni 
de cooperació entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España per la realització del Concurs Europan 15; DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades a l'informe que 
consta a l'expedient; APROVAR el conveni on s'articula aquesta subvenció de 
conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de 
l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa plurianual per import de 44.000,00 euros amb càrrec a la partida 
0501.48806.15011 del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona, segons el 
següent detall: un import de 20.000,00 euros amb càrrec a la pròrroga 2019 del 
Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona 2018; 20.000,00 euros, amb càrrec al 
Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2020; i, 4.000,00 euros en despeses 
municipals directes. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, regulador de les Hisendes Locals; i REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que 
presenti el compte justificatiu dels fons rebuts d'acord amb l'estipulació quarta del 
conveni i de conformitat amb la normativa vigent. FACULTAR a la segona Tinenta 
d'Alcaldia, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la seva signatura.  
 

18. –  (20190550) RATIFICAR concórrer a la convocatòria de subvencions de l’Agència de 
Residus de Catalunya destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels 
residus municipals (Resolució Convocatòria TES/1375/2019), amb un pressupost total 
de 3.000.000,00 d’euros. ASSUMIR el compromís, en cas de resultar beneficiari de la 
subvenció, de complir la normativa legal vigent per aquests tipus d’ajut i totes les 
condicions previstes en les bases de la convocatòria i en la resolució d’atorgament de 
la subvenció, així com de finançar la part del pressupost del projecte que no cobreixi la 
subvenció atorgada. AUTORITZAR a l’Agència de Residus de Catalunya per tal que pugui 
realitzar electrònicament les consultes de dades que acreditin el compliment de les 
obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat i, si s’escau, les obligacions amb 
la Seguretat Social, d’acord amb l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol de mesures 
fiscals i financeres. FACULTAR el Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans Sr. Frederic 
Ximeno Roca per actuar en representació de l’Ajuntament de Barcelona en tots aquells 
actes necessaris per la tramitació de la subvenció, incloent la formalització de la 
sol·licitud, l’acceptació i la justificació, si s’escau, l’aprovació dels documents 
comptables que se’n puguin derivar. FACULTAR el Cap del Departament de Coordinació 
de Projectes Europeus i Llei de Barris de l’IMU, per actuar com a representant tècnic de 
l’ajuntament de Barcelona en la sol·licitud, tràmit i gestió d’aquesta subvenció. 
NOTIFICAR el present acord als interessats al efectes corresponents.    
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19. –  (20190549)  RATIFICAR concórrer a la convocatòria de subvencions de l'Agència de 
Residus de Catalunya destinades les administracions públiques de Catalunya per a la 
investigació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de 
contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant 
desconegut (Resolució Convocatòria TES/936/2019), amb un pressupost total 
d'1.000.000,00 d'euros. ASSUMIR el compromís, en cas de resultar beneficiari de la 
subvenció, de complir la normativa legal vigent per aquests tipus d'ajut i totes les 
condicions previstes en les bases de la convocatòria i en la resolució d'atorgament de la 
subvenció, així com de finançar la part del pressupost del projecte que no cobreixi la 
subvenció atorgada. AUTORITZAR a l'Agència de Residus de Catalunya per tal que pugui 
realitzar electrònicament les consultes de dades que acreditin el compliment de les 
obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i, si s'escau, les obligacions amb 
la Seguretat Social, d'acord amb l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol de mesures 
fiscals i financeres. FACULTAR el Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans Sr. Frederic 
Ximeno Roca per actuar en representació de l'Ajuntament de Barcelona en tots aquells 
actes necessaris per la tramitació de la subvenció, incloent la formalització de la 
sol·licitud, l'acceptació i la justificació, si s'escau, l'aprovació dels documents 
comptables que se'n puguin derivar. FACULTAR el Cap del Departament de Coordinació 
de Projectes Europeus i Llei de Barris de l'IMU, per actuar com a representant tècnic de 
l'ajuntament de Barcelona en la sol·licitud, tràmit i gestió d'aquesta subvenció. 
NOTIFICAR el present acord als interessats al efectes corresponents.  
 

20. –  (1BC 2019/118) APROVAR el Projecte del sostre enteixinat policromat del Saló de Cent 
de l’Ajuntament de Barcelona (projecte de restauració i projecte de mitjans auxiliars i 
ajudes de paleta), al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb els informes tècnic i jurídic del Projecte que figuren a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 
3.108.668,28 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò 
que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament.  
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

21. –  (19PL16709) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació de 
l’escola Josep Tous; promogut per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat.  
 

22. –  (3BD 2019/119) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu de reurbanització 
del carrer Carreras i Candi i del carrer Esteràs entre la Riera Blanca i el carrer 
Sugranyes, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, a 
l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d’acord amb l’Informe 
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Tècnic de la Direcció d’Obra i de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i de 
l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes 
es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix 
contractista ascendeix a 2.252.935,27 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de 
sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari 
(1.846.931,09 euros, IVA inclòs), l’import de serveis afectats a realitzar (183.464,43 
euros, IVA inclòs) i l’import de les modificacions (222.539,75 euros, IVA inclòs, que 
representen el 12,05% d’increment sobre l’import adjudicat del projecte de 
reurbanització), consistents en modificacions tècniques relatives a l’adequació del 
sanejament del projecte als requeriments de BCASA i del Districte, a l’ampliació i 
adaptació a la xarxa d'aigua potable projectada de comú acord entre la companyia 
AGBAR i el Districte, a l’ampliació i connexió de la xarxa IMI projectada amb la xarxa 
existent per la proximitat de l'àmbit de les obres, en la intersecció amb al carrer 
d’Antoni de Capmany, a la rehabilitació de paviment existent per la proximitat de 
l'àmbit de l'obra, en la intersecció amb al carrer Canalejas als requeriments del 
Districte, a treballs d'adequació i conservació de rampes d'accessos a guals de vehicles, 
necessàries durant les diferents sub fases d'execució i modificació a plataforma única al 
traçat i desafecció de serveis existents ocults, necessaris per a l'execució de la nova 
secció projectada; 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.  
 
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I 
METROPOLITANA 
 

23. –  (354/19) FACULTAR la Tercera Tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Laia Bonet Rull, per la 
signatura del conveni Memoràndum d’Entesa entre l’Ajuntament de Barcelona, el Banc 
Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament (BIRD) i l’Associació Internacional 
de Foment (AIF) aprovat per Comissió de Govern en data 23 de maig de 2019, així com 
la de tots els documents que se’n puguin derivar.  
 
Districte de l'Eixample 
 

24. –  (20199202) ADJUDICAR el contracte núm. 19C00009, que té per objecte la Gestió i 
explotació del Complex esportiu Fort Pienc, ubicat al carrer Marina,119  i les Pistes 
Joan Miro ubicades al carrer Aragó,2 del Districte de l'Eixample, per un import de 
400.228,81 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a l'Associació Esportiva l'Eixample de Barcelona, 
amb NIF G08943813, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient 
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 
l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen 
en aquest mateix document, amb un import total de 400.228,81 euros IVA exclòs 
(46.949,38 euros any 2019, 168.866,38 euros any 2020 i 184.413,05 euros any 2021). 
FIXAR en 20.011,44 euros l'import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del 
contracte atesa  la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de 
constitució de la garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 



 
CG 33/19   10/15 

 

15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències Dept.Recursos Interns. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.  
 

25. –  (20199202) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 
19C00009, que té per objecte la Gestió i explotació del Complex esportiu Fort Pienc i 
pistes Joan Miró, per un import de 59.523,27 euros amb càrrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en aquest mateix document, per baixa en l'adjudicació.  
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

26. –  (20191058) APROVAR, d’acord amb l’ art. 13.r de la Llei 22/98, de 30 de desembre, que 
aprova la Carta Municipal de Barcelona, i Decret d’Alcaldia de 15 de juny de 2019, el 
CONVENI de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona–Districte de 
Sants-Montjuïc i el Consorci d’Educació de Barcelona, NIF: Q- 0801205-F, amb una 
vigència prevista de dos cursos acadèmics des de la seva signatura, que té per finalitat 
la implementació i desenvolupament del “Projecte Diversificació Curricular” com 
experiència innovadora amb actuacions a favor de l’èxit escolar orientades a la 
consecució de la titulació escolar a través d’activitats fora del centre escolar en 
programes de diversificació curricular, que en cap cas podran ser de tipus laboral ni 
professional, i que persegueixen accions formatives de caràcter pràctic en les referides 
empreses i entitats per tal de poder oferir una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes d’educació secundària dels Instituts del Districte; en el seu 
desenvolupament el Districte de Sants-Montjuïc facilitarà el contacte amb les 
empreses, entitats i institucions municipals adients per a poder dur a terme aquestes 
activitats i signarà acords de col·laboració amb els referits ens, empreses i institucions 
per tal de promoure i facilitar la realització d’actuacions de caràcter pràctic a l’àmbit de 
l’esmentat projecte.  FACULTAR el Regidor del Districte de Sants–Montjuïc Im. Sr. Marc 
Serra i Solé, per a la signatura d’ aquest conveni així com dels convenis específics amb 
empreses i entitats que en el seu desenvolupament es puguin derivar.  
 
Districte de les Corts 
 

27. –  (19XC0225) “APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès 
general entre l’Ajuntament de Barcelona i el “Reial Automòbil Club de Catalunya” 
(RACC), per tal de regular la col·laboració que durà a terme el RACC en els actes 
programats a la Festa Major 2019 del Districte de les Corts, a canvi de les 
contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària de la 
Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins a 31 de 
desembre de 2019. FACULTAR l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del 
Districte de les Corts, la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin.  
 

28. –  (19XC0249) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès 
general entre l’Ajuntament de Barcelona i El Corte Inglés SA, per tal de regular la 
col·laboració que durà a terme El Corte Inglés SA en els actes programats a la Festa 
Major 2019 del Districte de les Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest 
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Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des 
del dia següent a la seva formalització fins a 31 de desembre de 2019. FACULTAR l'Im. 
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de les Corts, la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.  
 
Districte d'Horta-Guinardó 
 

29. –  (19003191) INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió integral dels Casals de 
Gent Gran del Districte d'Horta-Guinardó i de l'Espai de Gent Gran Canigó, vinculat al 
Casal de Gent Gran d’Horta, amb núm. de contracte 19003191, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
d'1.025.251,78 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.694.631,04 euros, distribuït en 
els següents lots: - LOT núm. 01, Casals de Gent Gran del Baix Guinardó, Horta, i Espai 
Canigó, per un import de 534.185,67 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Casals de Gent 
Gran de Vall d'Hebron i Sant Genís, per un import de 491.066,11 euros IVA inclòs; 
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 pressupost 
net 847.315,52 euros i import de l'IVA de 177.936,26 euros; i amb càrrec a les partides i 
als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document, amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 85.437,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607, un import (IVA inclòs) de 
512.625,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 0607, un import (IVA inclòs) de 427.188,24 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s 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.  
 

30. –  (144/2019) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant el Districte d’Horta-Guinardó i l’Associació de Comerciants Carmel Comerç, 
per facilitar les infraestructures per a les activitats de dinamització i de promoció del 
comerç de proximitat, de conformitat amb la normativa reguladora dels expedients 
d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions 
públiques i institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; FACULTAR 
la Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó per 
a la signatura del Conveni.  
 

31. –  (145/2019) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant el Districte d’Horta-Guinardó i la Federació Cor d’Horta, per facilitar les 
infraestructures per a les activitats de dinamització i de promoció del comerç de 
proximitat, de conformitat amb la normativa reguladora dels expedients d’autorització 
de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; FACULTAR la Ima. Sra. 
Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la 
signatura del Conveni.  
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32. –  (146/2019) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

mitjançant el Districte d’Horta-Guinardó i l’Associació de Comerciants Mare de Déu de 
Montserrat i Entorns, per facilitar les infraestructures per a les activitats de 
dinamització i de promoció del comerç de proximitat, de conformitat amb la normativa 
reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius 
amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 
d’abril de 2011; FACULTAR la Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora del 
Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni.  
 

33. –  (147/2019) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant el Districte d’Horta-Guinardó i l’Associació de Botiguers i Professionals Eix 
Maragall, per facilitar les infraestructures per a les activitats de dinamització i de 
promoció del comerç de proximitat, de conformitat amb la normativa reguladora dels 
expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 
2011; FACULTAR la Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora del Districte 
d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni.  
 
ÀREA DE DRETS SOCIALS, FEMINISMES I LGTBI 
 

34. –  (17002612-003 (0697/17)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del 
TRLCSP, el contracte 17002612-003 que té per objecte la prestació del servei de 
primera acollida, de serveis especialitzats transversals i reforç al Servei d’Atenció a 
Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de la ciutat de Barcelona, depenent de la 
Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants, adjudicat a l'empresa ABD Asociación 
Bienestar y Desarrollo, amb NIF G59435180, per un import màxim de 30.476,12 euros 
(IVA exempt), 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 30.476,12 euros, IVA exempt, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA exempt) de 30.476,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0801. FIXAR 
en 1.523,81 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i comparegui 
a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació del present acord. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura 
i Esports.  
 

35. –  (20180230) ANUL·LAR parcialment l’autorització i disposició de despesa per un import 
de 110.000,00 euros a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF 
P0800258F, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/46410/23231 del pressupost de 
l'any 2019, en concepte de sobrant de la liquidació definitiva del conveni per fer front a 
les despeses de la Targeta Rosa Metropolitana als beneficiaris de 60 a 64 anys, ambdós 
inclosos, empadronats a Barcelona.  
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36. –  (20180332) ANUL·LAR parcialment l’autorització i disposició de despesa per un import 
de 31.585,85 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix 
document, a favor de UTE Mundiplan, amb NIF U87382537, en concepte de sobrant de 
la liquidació del conveni pel programa Vacances per a gent gran 2018-2019 (Destins 
Balears i Canàries).  
 

37. –  (2019/429) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i 
l´Associació per la Pau i Drets Humans Taula Colòmbia per al projecte “Contribució de 
Barcelona i Catalunya a una pau estable i duradora a Colòmbia que respecti i garanteixi 
els drets humans” que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
30.000,00 euros, que representa el 24,81% del projecte, que té un import de 
120.927,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor  per un import de 
30.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0701/48747/23291 per a l’any 2019, a favor 
de l´Associació per la Pau i Drets Humans Taula Colòmbia amb CIF G64760523. 
REQUERIR l´entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos de la 
finalització del projecte presenti la justificació de l´aplicació dels fons rebuts, d´acord 
amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR la Quarta Tinenta d´Alcaldia, la 
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño per a la signatura del conveni.  
 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA 
 

38. –  (20204001 / 19S16734) APROVAR inicialment les Bases particulars del Premi Jove de 
Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista. SOTMETRE a 
informació pública les esmentades Bases particulars, per un termini de vint dies hàbils 
a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i a la Gaseta municipal, d'acord amb els articles 124.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, i 5.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i hi 
puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR per aprovades 
definitivament les Bases particulars en cas que transcorri l'esmentat termini sense que 
es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació 
d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 
1.000,00 euros, que anirà a càrrec a la partida  0610-48101-23241 del pressupost de 
l'any 2020, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, per a fer front a la 
disposició i lliurament d'aquests premis amb el següent desglossament: categoria A 
persones entre 16 i 25 anys: 1.000,00  euros.  
 

39. –  (20191036) INICIAR l'expedient per a la contractació de l’organització, programació i 
dinamització dels serveis socioculturals de l’Auditori Sant Martí amb contractació 
pública sostenible, amb núm. de contracte 19003757, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
448.429,63 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 742.527 euros; APROVAR les 
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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 pressupost net 
370.603,00 euros i import de l'IVA de 77.826,63 euros; i amb càrrec a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 225.014,02 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33412 0610, un import (IVA inclòs) de 223.415,61 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33412 0610, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.  
 

41. –  (111/2019) APROVAR la convocatòria 2020-2021, per a l'atorgament de subvencions 
per a la planificació, la gestió i el seguiment dels plans i processos de desenvolupament 
comunitari a la ciutat de Barcelona amb durada pluriennal, d’acord amb  les Bases 
generals aprovades per la Comissió de Govern de 16 de novembre de 2017 i publicades 
al BOP el 27 de novembre de 2017; 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 total 
d'1.582.318,00  euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/48901/23182, dels 
quals 791.159,00 euros van amb càrrec al pressupost de l'any 2020 i 791.159,00 euros 
amb càrrec al pressupost de l'any 2021. FACULTAR el/la president/a de la Comissió de 
valoració que s'estableix a la base setena d’aquesta convocatòria, per tal d'efectuar els 
actes de tràmit i definitius que puguin correspondre. FACULTAR Ia Gerent de l’Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per tal d'efectuar els actes de gestió 
pressupostària que resultin de la present convocatòria. PUBLICAR-LES  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.  
 

42. –  (20169205) MODIFICACIÓ del contracte número 16C00003, que té per objecte la 
Gestió i explotació del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc del Districte de l'Eixample, amb 
motiu de l’increment de les hores d’animadors/es d’acord amb la clàusula 19.2 del plec 
de clàusules administratives on es preveu la modificació del contracte i de conformitat 
amb l'art 106 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del Text Refós de 
la Llei de contractes del sector públic. AMPLIAR la disposició de despesa per import 
d’11.410,82 euros, amb càrrec a la partida 0602/48998/33711 del pressupost 2019, i 
DISPOSAR-LA a favor de LUDIC 3, SCCL, NIF F60475902, adjudicatària del contracte. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d'aquesta notificació, constitueixi la garantia definitiva per un import de 
570,54 €  i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les dependències 
Departament de Recursos Interns del Districte de l’Eixample. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.  
 
Districte de l'Eixample 
 

43. –  (20209201) 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 La Casa Elizalde del 
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Districte de l’Eixample, amb núm. 19C00018, 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 
Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, amb un pressupost base de licitació de 
447.940,00 euros i un valor estimat de 4.223.452,32 euros. APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques reguladores 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 447.940,00 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.  
 

44. –  (20209203) 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 Casa Golferichs ubicat al 
carrer Gran Via de les Corts Catalanes 491 de Barcelona, i de l’Espai de Fotografia 
Francesc Català Roca, ubicat a l’Espai Arenes, carrer Llançà 21 de Barcelona, amb núm. 
de contracte 19C00020, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment restringit segons art. 160 i següents de la Llei 9/2017 LCSP 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 Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, 
amb un pressupost base de licitació de 510.739,64 euros i un valor estimat de 
3.049.223,72 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores 
del contracte. CONVOCAR i PUBLICAR 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 510.739,64 euros, en concepte d’aportació màxima de l’aportació 
econòmica municipal i amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os 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.  
 
 

 EL SECRETARI GENERAL 
 


