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 Ref:CG 26/18 

  
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 12 de juliol de 2018. 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 5 de juliol de 2018. 
 

Part decisòria 
 
a) Propostes d’acord 

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

 
1.-  (3/2018 IMI) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Pilar León Caballero (mat. 2100084) 

entre la seva activitat municipal com a contractada laboral amb la categoria professional de Tècnica 
Mitjana d’Informàtica, amb destinació a la Direcció d’Estratègia i Nous Projectes de l’Institut Municipal 
d’Informàtica, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 4, i l’activitat privada per compte propi com a tutora del 
Màster Universitari en Ocupació i Mercat de Treball de la Universitat Oberta de Catalunya, per a l’any 
acadèmic 2017-2018, des del 14 de març de 2018 fins al 31 de juliol de 2018. 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 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.-  (51/2018 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Pagès Prades (mat. 6100119), 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional d’Auxiliar 
Administrativa, amb destinació al Departament de Gestió DHUB de l’Institut de Cultura de Barcelona, 
desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Suport 5, i l’activitat privada per compte propi en 
activitats de lleure mitjançant la Societat B-Luga Apropa’t al Mar SL, de la qual és sòcia i administradora 
solidària. La Sra. Pagès, per si mateixa o a través de la Societat B-Luga Apropa’t al Mar SL, de la qual és 
sòcia i administradora solidària, no podrà realitzar activitats de lleure per compte de l’Ajuntament de 
Barcelona o els seus organismes i ens dependents. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3.-  (52/2018 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Edgar Straehle Porras (mat. 6100118) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de Tècnic Superior en 
Art i Història, amb destinació al Departament de Programes Públics del Museu d’Història de l’Institut de 
Cultura de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.30.AC.10), i l’activitat privada per compte 
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propi, com a professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya per a l’any acadèmic 2017-
2018, des del 21 de febrer de 2018 fins al 19 de juliol de 2018. 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.-  (445/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ivan Pera Itxart (mat. 76857) entre la seva 

activitat municipal com a personal eventual (grup A1), amb destinació al Grup Municipal Socialista, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.PO.10), i l’activitat privada per compte d'altri com a coordinador 
de projectes de la Fundació Privada "Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU". 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. 

 
5.-  (0897/18) APROVAR d'acord amb l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 

públic, en relació amb l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques, l'encomana de gestió al Centre d'Alt Rendiment Esportiu SC, amb NIF 
Q5856178H, per a Proves Físiques Agents Guàrdia Urbana i Bombers, d'acord amb el text del conveni que 
s'acompanya; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 137.826,31 euros amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Centre d'Alt Rendiment Esportiu 
SC, amb NIF Q5856178H, per a proves físiques dels agents de la Guàrdia Urbana i Bombers. FACULTAR 
el Sr. Fernando Daroca Esquirol, Gerent de Recursos Humans i Organització, per a la signatura de 
l'esmentat conveni. 

 
6.-  (924/18) APROVAR les Bases reguladores del concurs Repte Barcelona Dades Obertes Segona edició 

2019 que té per objectiu promoure l’ús de les dades obertes entre els alumnes de 3r i 4t de l’ESO i de 
cicles formatius de centres educatius de la ciutat de Barcelona, prioritzant els centres públics i PUBLICAR-
LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal; CONVOCAR el concurs Repte 
Barcelona Dades Obertes Segona edició 2019, d’acord amb els terminis i condicions que s’especifiquen a 
les esmentades bases. 

 
7.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 12 de juliol de 

2018. 
 
8.-  (EM 2018-07/10) AUTORITZAR la substitució de l’aval de CaixabanK SA (NIF A08663619), constituït el 10 

de setembre de 2014, per les societats Saba Aparcamientos SA (NIF A08197931) i Saba Car Park SL (NIF 
B66248774) per import de 5.810.375,18 euros (dipòsit núm. 104.868), per garantir les obligacions 
derivades del “contracte d’incorporació a la societat segons resulta del procediment obert per a la selecció 
de l’adjudicatari que serà titular del 60% de les accions d’una societat d’economia mixta encarregada de la 
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gestió unitària de determinats aparcaments públics a la ciutat de Barcelona (Expedient: EM 2013-06/7)”, 
per un aval del Banc Sabadell SA, pel mateix import, concepte i obligacions, d’acord amb la proposta 
presentada per la part interessada i que consta a l’expedient. CANCEL·LAR i RETORNAR a Saba 
Aparcamientos SA (NIF A08197931) i Saba Car Park SL (NIF B66248774), el dipòsit núm. 104.868, 
constituït el 10 de setembre de 2014, mitjançant aval de Caixabank SA, per import de 5.810.375,18 euros, 
condicionat a la presentació a la Tresoreria Municipal de l’original de l’aval de Banc Sabadell SA, el qual 
haurà d’estar redactat en els mateixos termes i condicions de la proposta abans esmentada. NOTIFICAR 
aquest acord a la part interessada. 

 
9.-  (1043/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Fidelitza 

Barcelona, més altres entitats representants del sector del comerç de Catalunya i Barcelona, en relació al 
desenvolupament d’una plataforma de fidelització que tingui com a objectiu, entre d’altres, la creació d’una 
tarja de fidelització i  la implementació d’un marca (VIBA) que permeti identificar el servei de fidelització a 
nivell del comerç de la ciutat de Barcelona, i FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Im. Sr. 
Agustí Colom Cabau, per a la signatura del conveni. 

 
10.-  (DP-2018-27143) ADQUIRIR a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

SA (CIF A-48265169), l’habitatge tercer segona de la finca situada en el carrer Claramunt núm. 1 (finca 
registral 9.118 del Registre de la Propietat núm. 20 de Barcelona), en virtut del dret de tempteig que 
ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 
de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària i de la Disposició addicional setena de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, en 
el seu punt 3; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 116.600,00 euros; LLIURAR a l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la quantitat de 116.600,00 euros, amb càrrec a 
l’obligació reconeguda per l’Institut; ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com 
la gestió i administració de la referida finca  per tal de destinar-la a habitatge de lloguer social; 
FORMALITZAR la compravenda; prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals 
suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la 
Propietat. 

 
11.-  (E.03.6012.17) PERMUTAR amb la societat Bolyme 94 SL la participació indivisa de propietat municipal 

del 10% de la finca del carrer Negrell núm. 3-17, valorada en 693.835,20 euros, més l’IVA corresponent, 
destinada a la construcció d’una promoció d’habitatges, per una contraprestació equivalent que consistirà 
en la transmissió a l’Ajuntament de Barcelona en el termini màxim de quatre anys a comptar des de la 
formalització de l’escriptura de permuta, de la propietat, lliure de càrregues i gravàmens, dels habitatges 
porta primera, porta segona i porta tercera de la planta baixa, de la mateixa promoció valorats en 
693.835,20 euros, més l’IVA corresponent, amb la finalitat de destinar-los al reallotjament d’afectats 
urbanístics en actuacions d’execució pública de l’entorn i/o per emergències socials; FORMALITZAR la 
permuta en escriptura pública; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 
12.-  (3-115/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-115/2018 de modificacions de crèdit, consistent en generació 

de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
provinents dels ingressos i compromisos d’ingressos de la Comissió Europea per a projectes del Marc 
Horizon H2020 (Resccue, Nemo i C-Mobile), per un import total de 136.802,17 euros, de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 18062695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 
la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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13.-  (3-119/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-119/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’import 
311.403,22 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. 18062991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
14.-  (3-120/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-120/2018 de modificacions de crèdit, consistent en la 

realització de transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 
2018, d’import 1.150.000,00 euros, per fer front a despeses generades en les escoles bressol municipals, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 18063091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
15.-  (3-121/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-121/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’import 
44.670,59 euros, per fer front a despeses derivades del canvi de modalitat en la gestió de serveis de 
centres cívics del Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18070291; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
16.-  (3-122/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-122/2018 de modificacions de crèdit, consistent en generació 

de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’acord amb els ingressos provinents de l’Institut Municipal de Serveis Socials, per atendre despeses 
derivades del Programa d’Atenció Integral al Personal Municipal (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 18070295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda 

 
17.-  (3-123/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-123/2018 de modificacions de crèdit, consistent en generació 

de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
provinents de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al segon i tercer 
trimestre de 2017, per finançar varis projectes municipals en matèria de turisme aprovats en la Comissió 
de Govern, de 31 de maig de 2018, per un import total de 409.920,50 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 18070395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 
la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
18.-  (20180016) APROVAR l’encàrrec de gestió administratiu de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci 

d’Educació de Barcelona per a la realització d’accions comunes en un programa de formació de qualitat 
consistent en la realització d’un itinerari de formació per a 150 persones participants del projecte B-
Mincome durant el període 2018-2019. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
720.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
del Consorci d’Educació de Barcelona, amb NIF Q0801205F, per fer front a les despeses derivades 
d’aquest encàrrec. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials per a la 
signatura de l’esmentat encàrrec, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. PUBLICAR en el 
Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 
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19.-  (20180231) APROVAR l’encomana de gestió a CSC Vitae, SA per a la realització dels nous serveis de 
salut i cura de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el model adjunt. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa d'1.398.728,31 euros, dels quals 289.782,99 euros corresponen a l’exercici 2018, 739.263,98 
euros a l’exercici 2019 i 369.681,34 euros a l’exercici 2020, condicionats a l’existència de crèdit adequat i 
suficient, amb càrrec a la partida 0201 311111 22703 dels pressupostos municipals de 2018, 2019 i 2020, 
a favor de CSC Vitae, SA, amb NIF núm. A61738340, per a l’encomana de gestió abans indicada. 
APROVAR les tarifes per a les activitats objecte de la present encomana. FACULTAR la Ima. Sra. Laia 
Ortiz i Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i Regidora de Drets Socials, per a la signatura de l’encomana, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin de la mateixa. PUBLICAR aquest encàrrec al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 
20.-  (20180271) APROVAR inicialment el Projecte executiu per a un Centre d’Atenció Nocturna i Diürna 

d’Emergències al carrer Ramon Turró núm. 161-167, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu 
i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un pressupost de 3.037.312,02 euros, IVA del 21% 
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 (TRLMRLC) i l’article 37 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS); SOTMETRE’L a informació pública durant 
el termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a 
la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi al·legacions pertinents; Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat esdevindrà definitivament aprovat. 

 
21.-  (20170426) ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de despesa per un import de 27.787,44 euros 

amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la unió temporal 
d’empreses “Viajes Barceló SLU y Viajes Halcón SAU, UTE LEY 26/82 Nº 18/82” (UTE Mundosenior), amb 
NIF U57899791, en concepte de sobrant de la liquidació definitiva del programa “Vacaciones para 
mayores 2017-18 (Destins Península). 

 
22.-  (20170427) ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de despesa per un import de 22.587,08 euros 

amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Ibèria Lineas 
Aéreas de España SA Operadora, Gowaii Vacation Holding SL, Nex Continental Holdings SL, Integración 
Agencias de Viajes SA UTE Ley 18/82 (comercialment anomenada UTE Mundiplan) amb NIF U87382537, 
en concepte de sobrant de la liquidació definitiva del programa “Vacaciones para mayores 2017-18 
(Destins Balears i Canàries). 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

23.-  (0799/18) ATORGAR la subvenció a la Fundació privada Benallar, amb NIF G64046899, per un import de 
78.391,79 euros, per al suport als refugiats, 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 78.391,79 euros, 
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Fundació 
Privada Benallar, amb NIF G64046899, per al suport als refugiats. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que presenti en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització de l'execució del 
projecte subvencionat la justificació dels fons rebuts (en data màxima 30 de setembre de 2018), així com 
el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. Aquest haurà de contenir 
memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica 
justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor. 
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24.-   (0893/18) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 126.887,00 euros amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l'Associació d'Ajuda Mútua 
d'Immigrants a Catalunya, amb NIF G60267580, per al projecte "Amic al SAIER". APROVAR el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, amb 
NIF G60267580, per al projecte "Amic al SAIER", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 
concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de 
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 126.887,00 euros. FACULTAR el Tercer 
Tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència l'Im. Sr. 
Jaume Asens Llodrà per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir la data de finalització 
del projecte subvencionat (data màxima 31 de març de 2019), presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb 
indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les 
activitats realitzades i informe de l’auditor. 

  
Districte de Ciutat Vella 

 
25.-  (20182811) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 50.000,00 euros amb càrrec al 

pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per subvencionar l'execució del projecte que 
s'indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a 
Associació d'Amics, Veïns i Comerç de la Rambla, amb NIF G58129974 per un import de 50.000,00 euros, 
equivalent al 100,00% del cost total del projecte per desenvolupar el projecte "Tast a La Rambla" que 
treballa i té per objectiu la millora de la percepció del ciutadans de Barcelona vers la Rambla com a eix 
vertebrador social de la ciutat, i tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2018, d'acord amb els articles 
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa 
general de  subvencions. APROVAR el conveni adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà 
l'atorgament de la subvenció i FACULTAR per a la seva signatura la Regidora del Districte de Ciutat Vella, 
la Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la informació que 
demani l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la subvenció rebuda en el termini màxim de tres 
mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
26.-  (20182064) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Federació d’Associacions i Comissions de 

carrers de la Festa Major de Sants, amb NIF G58505595 i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Sants-
Montjuïc), per a l’organització de la Festa Major de Sants 2018, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció directa de 110.000,00 euros, equivalent al 47% del cost total del projecte, i amb una durada fins 
a 31 de desembre de 2018,  prevista nominativament en el pressuposts de l’Ajuntament d’acord amb els 
arts. 22.2.a) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la 
Normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal d’aquest 
Ajuntament en sessió de 17 de desembre de 2010; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 110.000,00 
euros amb càrrec als Pressupostos de l’exercici 2018 i les partides que s’indiquin amb el document 
comptable, a favor de la Federació d’Associacions i Comissions de carrers de la Festa Major de Sants, 
amb N.I.F. G58505595; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de tres mesos a 
comptar des de l’acabament del termini per a la realització de l’activitat, presenti la justificació dels fons 
rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada, i 
FACULTAR la Regidora del Districte de Sants–Montjuïc, la Ima. Sra. Laura Pérez i Castaño, per a la 
signatura d’aquest conveni. 
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Districte de Sant Andreu 
 
27.-  (2061/2018) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis per a la gestió dels Casals Gent Gran 

del Districte de Sant Andreu, amb núm. de contracte 18002185, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.062.998,83 euros (IVA inclòs) i un 
valor estimat d'1.932.725,14 euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Casals de gent gran La 
Palmera i Navas, per un import de 567.182,95 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Casals de gent gran 
Mossèn Clapés i Bon Pastor, per un import de 495.815,88 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte i els annexos que s'acompanyen; 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 966.362,57 euros i 
import de l'IVA de 96.636,26 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. 

 
28.-  (09-CONV-579/2018) APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre el Consorci d’Educació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, per al desenvolupament del Projecte de 
Diversificació Curricular, durant els cursos acadèmics 2018-2019 i 2019-2020; FACULTAR la regidora del 
Districte de Sant Andreu, la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, per a signar el present Conveni marc de 
col·laboració; FACULTAR el/la gerent del Districte de Sant Andreu per a signar els convenis de 
col·laboració que, en desenvolupament d’aquest conveni marc, pugui signar el Districte de Sant Andreu 
amb organismes i entitats públiques o privades interessades en participar en el projecte de diversificació 
curricular; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
29.-  (20180445) RECTIFICAR les prescripcions generals de l’encàrrec de gestió a Barcelona de Serveis 

Municipals SA, per la gestió integral de la xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 
aprovades per Acord de la Comissió de Govern de 14 de juny de 2018, d’acord amb l’informe de la 
Gerència d’Ecologia Urbana que consta a l’expedient; i PUBLICAR les prescripcions rectificades en el 
perfil del contractant. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
30.-  (1BC 2018/063) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu de la implantació de RSU al carrer 

Antic de Sant Joan, al tram comprès entre el carrer Ribera i el passeig del Born, al Districte de Ciutat Vella 
de Barcelona, a l’empara dels articles 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 Tècnic de la Direcció 
d’Obra i de la Direcció Tècnica 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 904.767,24 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de sumar el 
preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (760.948,05 euros, IVA inclòs) i 
l’import de les modificacions  (143.819,19 euros IVA inclòs) que representen el 18,90% d’increment sobre 
el contracte signat per l’adjudicatari, consistents en l’increment dels treballs d’arqueologia; 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 i ENCARREGAR a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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31.-  (1BD 2017/110) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització dels Jardins Voltes d’en Cirés, al 
barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 889.879,29 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; i ENCARREGAR a la 
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Districte de les Corts 

 
32.-  (4BD 2016/071) APROVAR inicialment el Projecte executiu de l’Espai Jove Les Corts, reforma interior del 

local situat al carrer Dolors Masferrer i Bosch 15-35, al Districte de les Corts de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu 
i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.706.813,10 euros, el 21% d’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; NOTIFICAR als interessats en 
aquest procediment; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 
dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents; ACLARIR que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

  
Districte d'Horta-Guinardó 

 
33.-  (7BC 2016/182) APROVAR inicialment el Projecte per a la millora de diversos parcs i jardins de la ciutat de 

Barcelona. Lot 2 - Parc del Guinardó, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes 
es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.567.338,28 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; SOTMETRE’L a informació 
pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; ACLARIR que durant 
aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost i ENCARREGAR a la 
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

  
b) Mocions 
 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 

Única.- (20180275) REQUERIR, en virtut de l’article 16.e) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 
Municipal de Barcelona, a l’IMHB per tal que mantingui, en els mateixos termes actuals, la prestació de 
serveis essencials en matèria d’habitatge, que consten en l’expedient, per un termini màxim d’un any. 
 

 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


