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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE FEBRER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 6 de febrer de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (44/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Inés Schocher Carlier
(mat. 5100087) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant,
amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, amb destinació a la
Gerència  de  l’Institut  Municipal  d’Hisenda,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  de  Gestora
d'Administració General (20FA2BIBA01), i una activitat privada per compte propi de
formadora en metodologia artística VTS (Visual Thinking Strategies). 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. – (591/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Àngels Orriols
Sallés (mat. 24919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb
la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de
l’Àrea  del  Contenciós  de  la  Gerència  de  Recursos,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  de
Lletrada Consistorial  (26FA1SCJU01),  i  l’activitat  pública  com a  professora  associada  a
temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2019-
2020, fins al 31 d'agost de 2020. La dedicació a la docència universitària serà a temps
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
present  autorització  resta  condicionada a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  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.

4. – (1008/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos De Francisco Sans
(mat. 25307) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Sergent SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Llevant
de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Sergent SPEIS
(20FC1CICD02),  i  l’activitat  privada per  compte d'altri  de formador a  l’empresa Escola
d’Emergències  Prevenció  i  Seguretat  de  Catalunya  SL.  El  Sr.  de  Francisco  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 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. – (1025/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto López Pancorbo
(mat. 27311) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Caporal SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Sant
Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Caporal -
SPEIS  (18FC1CICD04),  i  l’activitat  privada per  compte d'altri  de formador i  preparador
d’oposicions a l’empresa Fes-Te Fort SL. El Sr. López 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 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. – (1050/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Graells Lagares
(mat. 77534) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc,
amb la categoria professional de Bomber Accés, amb destinació al Parc de Bombers de
Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de
Bomber  Accés  (16FC2BIBA03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d'altri  de  formador  i
preparador d’oposicions a l’empresa Fes-te Fort SL. El Sr. Graells no podrà formar part
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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 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. – (01/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Julio López Gude (mat.
5040207), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb la
categoria professional de tècnic mitjà en enginyeria, amb destinació al Departament
d’Administració Interna i Serveis Generals de la Direcció d’Ingressos i Administració de
l’Institut  Municipal  d’Hisenda  d'aquest  Ajuntament,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  de
tècnic mitjà en enginyeria (20FA2BIBA09), i una activitat privada per compte d’altri de
desenvolupament i implementació de la metodologia B.I.M. (Building Information
Modeling)  a  l’Institut  de Tecnologia de la  Construcció de Catalunya-ITeC.  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.

8. – ()  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 13 de febrer de 2020.

9. – (DP-2020-27765) INICIAR la tramitació del procés de liquidació i reversió de la
concessió atorgada el  2  i  3  d’abril  de 1990 per la  Generalitat  de Catalunya a favor de
l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció i  gestió del  Port Olímpic de Barcelona,
així com tots els drets i obligacions vinculats a la mateixa, d’acord amb el contingut de
l’acord de 17 de desembre de 2019 del Consell Executiu de la Generalitat que delega la
gestió  directa  del  Port  Olímpic  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  amb efectes  del  3  d’abril
de 2020. ESTABLIR que la societat Barcelona de Serveis Municipals, S.A., coordinarà les
actuacions  materials  d’execució  del  present  acord  en  el  marc  del  Memoràndum  de
coordinació marc en relació a la millora de les infraestructures i la transformació del
Port  Olímpic  de  Barcelona  entre  l’Ajuntament  i  BSM i  BIMSA,  de  data  6  de  febrer  de
2020  exceptuant  aquelles  actuacions  que  comportin  exercici  d’autoritat,  que
correspondran  a  l’Ajuntament  de  Barcelona.  COMUNICAR  aquest  acord  a  la  societat
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Port Olímpic de Barcelona S.A., així com a la societat Port Olímpic Administració, S.L.
als  efectes  corresponents.  FACULTAR  a  l’Alcaldia  per  a  realitzar  totes  les  actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

10. – (3-008/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-008/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 382.614,80 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.
20020391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

11. – (3-010/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-010/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.958.081,14  euros,  per  fer  front  a  despeses
extraordinàries  del  Consorci  de  l’Auditori  i  Orquestra  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,
Ciència i Comunitat, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
20020591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió d’Economia i Hisenda.

12. – (3-012/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-012/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 1.426.760,08 euros, per fer front a despeses per
la  resolució  contractual  de  mutu  acord  mitjançant  conveni  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona i la empresa Oca, Inspección Técnica de Vehículos  (CIF A50830967) per la
qual  es  resol  un  dret  de  superfície  atorgat  a  l’esmentada  empresa  al  2010,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20020791;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

13. – (20-SJS-05)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  Consorci  del
Museu  d’Art  Contemporani  de  Barcelona,  regulador  dels  acords  per  a  l’ampliació  del
Museu  d’Art  Contemporani  de  Barcelona  (MACBA)  i  retorn  a  l’Ajuntament  de  la
Capella de la Misericòrdia. FACULTAR al Regidor del Districte de Ciutat Vella per a la
signatura del present conveni.

Districte de l'Eixample

14. – (19PL16742) 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
per  al  canvi  d’ús  de  l’edifici  situat  a  l’avinguda  Diagonal  471  de  Barcelona;  promogut
per  MERSAN  Assets  Management  SLU,  atesa  l’existència  de  motius  determinants,
d’acord amb els fonaments indicats a l’informe de la Gerent d’Urbanisme de data 7 de
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febrer de 2020 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;  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.

Districte de Sants-Montjuïc

15. – (20g20)  APROVAR  inicialment,  a  l’empara  de  l’article  119.2.a)  del  Decret  Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte
de reparcel·lació voluntària, en la modalitat de compensació, del Pla Especial
Urbanístic  d’assignació  d’usos  a  l’equipament  esportiu  E/E-12  Club  Natació  Montjuïc-
Fundació  Damm.  SOTMETRE’L  al  tràmit  d’informació  pública  durant  el  termini  d’un
mes  per  a  al·legacions,  mitjançant  inserció  d’anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província de Barcelona, en un dels diaris de major difusió de la província, a la Gaseta
Municipal  i  al  Tauler  d’Edictes  de  la  Corporació,  amb  audiència  simultània  a  les
persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

Districte d'Horta-Guinardó

16. – (7BD  2019/136)  APROVAR  inicialment  l’Adaptació  del  projecte  executiu  de
reurbanització del carrer Olvan, al barri de Sant Genís dels Agudells, al districte d’Horta-
Guinardó  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 936.966,30 euros el  21% de l’impost del valor afegit
(IVA)  inclòs,  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’article  235.2  del  Decret  Legislatiu  2/2003,
de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  règim  local  de
Catalunya  (TRLLMRLC);  i  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), termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.

Districte de Sant Martí

18. – (19PL16748) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de la
parcel·la  situada  al  carrer  Perú  60-62  i  carrer  Castella  50-56,  edifici  “Tules  y  Encajes”,
Districte  d’activitats  22@bcn;  promogut  per  TRANS  PROPCO  PERU  SL;  EXPOSAR-LA  al
públic pel termini d’un mes; SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i
Mobilitat.
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ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

Districte de Sant Andreu

19. – (2096/2019) ADJUDICAR la concessió de serveis per a la gestió i explotació dels serveis
del poliesportiu municipal Camp del Ferro amb mesures de contractació pública
responsable, amb núm. de contracte 19C00015, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient, a UTE PM Camp del Ferro AESA-CPC-
FCP-UBAU-UFEC  amb NIF núm. U67589242. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l’adjudicació,  comparegui  per  formalitzar  el  contracte  a  les  dependència  d’aquest
Districte. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió Drets Socials, Cultura i
Esports.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

20. – (20200028) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l’Ajuntament  de  Sant  Adrià  de  Besòs,  l’Ajuntament  de  Santa  Coloma  de  Gramenet,
l’Ajuntament de Badalona,  l’Ajuntament de Montcada i  Reixac  i  el  Consorci  del  Besòs
per  a  l’impuls  i  desenvolupament d’accions i  projectes  socials,  amb una vigència  de 4
anys.  FACULTAR la Ima.  Sra.  Laura Pérez Castaño,  Regidora de l’Àrea de Drets Socials,
Justícia  Global,  Feminismes  i  LGTBI  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  la  signatura  de
l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots  aquells  documents  que  es  derivin  del  mateix.
DONAR compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

21. – (20200029)  APROVAR  el  conveni  pel  qual  s’instrumenta  el  protocol  de  col·laboració
per al desenvolupament de l’aliança per a l’atenció a les persones sensellar al territori
Besòs entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb NIF
P0819300E,  l’Ajuntament  de  Santa  Coloma  de  Gramenet  amb  NIF  P0824500C,
l’Ajuntament  de  Montcada  i  Reixac  amb  NIF  P0812400J,  l’Ajuntament  de  Badalona
amb NIF 0801500J, el Consorci del Besòs amb NIF P5890053A, el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb NIF
S0811001G, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb CIF P0800258F, Caritas Diocesana
de  Barcelona  NIF  35.002.998B,  l’entitat  Obra  Hospitalària  Sant  Joan  de  Déu  amb  NIF
R5800637J,  l’entitat  Fundació  Formació  i  Treball  amb  NIF  G60229846,  l’Institut
d’Estudis  Regionals  i  Metropolitans  de  Barcelona  amb  NIF  P0800013E,  amb  una
vigència de 4 anys.  FACULTAR la Ima. Sra.  Laura Pérez Castaño, Regidora de l’Àrea de
Drets  Socials,  Justícia  Global,  Feminismes  i  LGTBI  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  la
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que es derivin
del mateix. DONAR compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de l'Eixample

22. – (20209206)  INICIAR l’expedient  per  a  la  contractació  del  servei  especial  de  l’Annex  IV
referent a la dinamització i organització del casal infantil Cotxeres Borrell, ubicat al
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carrer Viladomat, 2-8 de Barcelona, amb núm. de contracte 20000091, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert segons l’art.156 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic i amb mesures de contractació sostenible i amb
un pressupost base de licitació 270.903,36 euros (IVA inclòs), i un valor estimat de
661.263,21 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 246.275,78 euros i
import  de  l’IVA  de  24.627,58  euros;  i  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
D/22719/23213/0602  i  als  pressupostos   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.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sants-Montjuïc

23. – (20209201) ADJUDICAR el contracte núm. 19005024, que té per objecte "Servei de
dinamització de l'equipament i prestació de serveis socioculturals del Centre Cultural
Albareda, amb objectius d'eficiència social" a Calaix de Cultura, SL amb NIF B63033740
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
310.510,67 euros IVA inclòs, dels quals 256.620,39 euros corresponen al preu net i
53.890,28 euros a l'IVA; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 26.300,08 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0603; un import (IVA inclòs) de 284.210,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; 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 12.831,02 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 la Sra. Núria Pérez Blanch i DONAR compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

24. – (20209201) ALLIBERAR la quantitat de 19.692,67 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19005024 que té per objecte "Servei de dinamització
de l'equipament i prestació de serveis socioculturals del Centre Cultural Albareda, amb
objectius d'eficiència social", el qual ha estat adjudicat a l'empresa CALAIX DE
CULTURA, SL, amb NIF B63033740, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.544,10 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; un
import (IVA inclòs) de 18.148,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
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l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

25. – (20201025) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de la 25a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants en el Districte de
Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per
un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona,en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i una
referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 124.2
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis  dels  ens  locals,  per  tal  que  els  interessats  puguin  examinar  l’expedient  i  hi
puguin formular,  si  s’escau,  les  al·legacions que creguin adients.  TENIR per  aprovades
definitivament les bases particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense que
es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de
1.177,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost de l'any
2020, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi.

26. – (20201026) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de la 23a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec en el Districte
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars,
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i
una referència  en el  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya,  d’acord amb l’article
124.2  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient  i  hi  puguin  formular,  si  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 677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11
del pressupost de l'any 2020, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi.

27. – (20201027) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de la 10a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina en el Districte
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars,
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i
una referència  en el  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya,  d’acord amb l’article
124.2  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient  i  hi  puguin  formular,  si  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 677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11
del pressupost de l'any 2020, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi.
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28. – (20201028) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de la 4a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, en el Districte
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars,
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i
una referència  en el  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya,  d’acord amb l’article
124.2  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient  i  hi  puguin  formular,  si  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 677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11
del pressupost de l'any 2020, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi.

29. – (20201029) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020
de la XVIII edició del Concurs de Cartells de la Festa Major d’Hostafrancs en el Districte
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars,
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i
una referència  en el  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya,  d’acord amb l’article
124.2  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient  i  hi  puguin  formular,  si  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 677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11
del pressupost de l'any 2020, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi.

EL SECRETARI GENERAL
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