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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE SETEMBRE DE 2019

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de setembre de 2019

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (inversions)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 19 de setembre de 2019.

2. – (2019/257) APROVAR el  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i  el
Futbol  Club  Barcelona  per  a  l’adopció  de  mesures  de  suport  en  la  promoció  de  la
ciutat,  entre  les  que  s’inclou  portar  en  la  seva  equipació  de  la  temporada  2019-2020
per a la competició de la Champions un disseny de motius geomètrics que evoquen la
nostra ciutat;  FACULTAR el  Primer Tinent  d’Alcaldia,  Im.  Sr.  Jaume Collboni  Cuadrado,
per a la signatura del conveni.

3. – (2019/591) RATIFICAR la presentació de la sol·licitud de subvenció presentada el 12 de
setembre de 2019 per la contractació de 217 persones en situació de desocupació en
el marc del Programa Treball i Formació, d'acord amb l'ORDRE TSF/156/2018, de 20 de
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades al Programa Treball i Formació, modificada per l'ORDRE
TSF/115/2019, de 7 de juny; i en el marc de la RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, de 1
d'agost, per la qual s'obra la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació, ENCARREGAR la gestió dels tràmits
necessaris per a l'execució i la justificació de les contractacions, una vegada atorgada
aquesta subvenció, a la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SAU en la seva
condició d'ens municipal encarregat de l'execució de les polítiques de l'Ajuntament en
matèria d'ocupació i per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics per a la seva
realització, FACULTAR indistintament al Gerent d'Economia, Recursos i Promoció
Econòmica i la Gerent municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura de
tots els documents relatius a la sol·licitud i a l'execució del Projecte.

4. – (3-138/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-138/2019  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 49.960,95
euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
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l’expedient,  referència  comptable  núm.  19090691;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

5. – (20160081P) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019
fins al 31 d'octubre de 2020, el contracte 16003250-002 que té per objecte el servei de
neteja de pintades, eliminació de cartells, retirada d’altres elements de la via pública i
el  foment  de  l’ocupació  de  persones  amb  dificultats  particulars  d’inserció  al  mercat
laboral (2016-19), adjudicat a l'empresa CESPA SA, amb NIF A82741067, per un import
total de 3.942.604,00 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 3.942.604,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 657.100,60
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22732/16311 0502; un import (IVA inclòs) de 3.285.503,40 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències d'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-NE
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

6. – (20190425A) INICIAR l'expedient per a la contractació de Direcció Facultativa i
Assistència Tècnica dels Contractes de Manteniment de les Estructures Vials, els Espais
Urbans Singulars i el Mobiliari Urbà de la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19002835,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 659.169,21 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.171.272,86 euros;  APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;  AUTORITZAR l'esmentada
quantitat, amb pressupost net 544.767,94 euros i import de l'IVA de 114.401,27 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 20.377,60 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331
0504, un import (IVA inclòs) de 329.584,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504 i un import (IVA inclòs) de
309.207,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15331 0504; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus
d'acord amb la previsió de l'article 103 de la LCSP. DONAR-NE compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de l'Eixample

7. – (2BC 2019/124) APROVAR el Projecte Modificat del projecte de reurbanització tàctica
de la creu formada pel carrer Borrell, entre el carrer Manso i el carrer del Marquès del
Campo Sagrado i el carrer Parlament entre la ronda Sant Pau i el carrer Viladomat,
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inclòs el creuament, i reurbanització tàctica del carrer Borrell entre el carrer Marquès
del Campo Sagrado i el carrer Aldana, al Districte de l'Eixample 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  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 764.893,31 euros, el 21% d’IVA
inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa oferta
per  l’adjudicatari  (659.240,49  euros,  IVA  inclòs),   l’import  de  les  modificacions 
(96.953,77  euros,  IVA  inclòs,  que  representen  el  14,70  %  d’increment  sobre  l’import
adjudicat del projecte de reurbanització tàctica), i les noves escomeses de reg i el
control de qualitat (8.699,05 euros). Modificacions consistents en modificacions
tècniques  relatives  a  l’aglomerat,  compliment  de  les  especificacions  de  Bcasa  i  Espais
Verds, modificació de la tipologia de pintures en voreres, modificació i increment de
senyalització vertical i horitzontal, retirada de semaforització existent i propostes
d’ampliació  i  millora;  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.

Districte de Sants-Montjuïc

8. – (19g276)  DECLARAR improcedent,  d’acord  amb l’establert  a  l’apartat  4art  lletra  d)  de
l’article  114 del  Decret  Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost,  pel  qual  s'aprova el  Text  refós
de  la  Llei  d'urbanisme  de  Catalunya,  l’advertiment  del  propòsit  d’iniciar  expedient
d’expropiació per ministeri  de la llei  formulat per la Sra.  Maria Antonia Ribera Siguan,
en dates 13 de juliol de 2011 i  12 d’abril  de 2019, en relació a la finca número 35 del
carrer Burgos, qualificada de parcs i jardins urbans (clau 6b) per la Modificació del Pla
General Metropolità a l’estació de Sants i el seu entorn, aprovada definitivament el 20
d’octubre  de  2003,  pels  motius  que  figuren  a  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de
Gestió Urbanística de l’entitat pública empresarial Institut Municipal d’Urbanisme, de 6
de setembre de  2019,  que a  efectes  de  motivació  s’acompanya al  present  i  es  té  per
íntegrament reproduït

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

9. – (18PL16554) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Integral  i  de  Millora  Urbana  per  a  l’ordenació
de l’àrea qualificada de zona 20a/10 i  de vial  de la parcel·la situada al  carrer Alcoi 11;
promogut  per  Germans  de  les  Escoles  Cristianes  –  La  Salle;  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.

Districte d'Horta-Guinardó

10. – (7BC 2019/105) APROVAR el Projecte modificat per a la millora de diversos parcs i
jardins  de  la  ciutat  de  Barcelona.  Lot  2-Parc  del  Guinardó,  d’iniciativa  municipal,  a
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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
Tècnic  de  la  Direcció  d’Obra,  Informe  Tècnic  de  la  Direcció  Tècnica  d’Infraestructures
de  BIMSA  i  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 1.582.630,01 euros, el 21% d'IVA inclòs, import
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l’adjudicatari  (1.320.949,84  euros,  21%  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les  modificacions
proposades (261.680,17 euros, 21% IVA inclòs), consistents en: la demolició de vorada
preexistent  per  a  l’execució  del  drenatge  longitudinal  previst,  costos  no  previstos  del
servei d’arqueologia, contractació d’un servei de vigilància atès els actes de vandalisme
reiterats,  incorporació  d’operari  senyaler  per  a  gestionar  l’accessibilitat,  i  retirada  de
restes de fibrociment presents en un àmbit del parc, i que representen el 19,81%
d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 16,98% d’increment sobre
l’import  màxim  de  modificació  sobre  el  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  (PEC
1.541.399,64 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de
l’Administració  (PCA)  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  de  Govern  en  sessió  del
25  d’octubre  de  2018  (1.567.338,28  euros  IVA  inclòs);  i  PUBLICAR  aquest  Acord  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diari de més circulació
de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de
Barcelona.

11. – (7BC 2019/122) APROVAR el Projecte actualitzat de les pèrgoles i plaques
fotovoltaiques (Fase 2) del projecte executiu de la urbanització de la cobertura de la
Ronda  de  Dalt,  entre  el  PK  10,5  i  el  PK  10,7  (Avinguda  del  Jordà).  Districte  d’Horta-
Guinardó 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 Tècnic de la Direcció de Gestió de
Projectes  de  BIMSA  i  l’Informe  Jurídic  de  BIMSA,  que  figuren  a  l'expedient
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import
d’1.726.671,55  euros,  el  21%  d'IVA  inclòs,  que  representen  el  16,90%  d’increment
sobre el PCA aprovat definitivament per a la Fase 2 (1.477.024,28 euros), fase pendent
d’executar, i que consisteix bàsicament en la revisió de preus de les pèrgoles i plaques
fotovoltaiques  projectades,  degut  al  temps  transcorregut  entre  l’aprovació  definitiva
del projecte i  la licitació de l’obra de la Fase 2, i  en el canvi del tractament superficial
de les bigues de fusta de les pèrgoles; i PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la
Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

12. – (2019/330) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i el
Centre d´Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) pel Projecte
" Programa de recerca sobre ciutats globals" 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
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Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 220.769,56 euros, que representa el
48,18% del projecte, que té un import de 458.200,78 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa per un import de 220.769,56 euros, amb càrrec a la partida
48516/91223/0701 a favor del Centre d´Informació i Documentació Internacionals de
Barcelona (CIDOB) amb CIF G08824187. REQUERIR les entitats beneficiàries 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, mitjançant la presentació de l´informe
d´auditor, d´acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR la Tercera
Tinenta d´Alcaldia, la Ima. Sra. Laia Bonet Rull per a la signatura del conveni.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, FEMINISMES I LGTBI

13. – (20190267) APROVAR inicialment les Bases del 4t concurs de cartells del festivals per a
joves Brot i Visualsound. SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un
termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, de conformitat 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 52 de
la  llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya, TENIR per aprovades definitivament aquestes bases generals,
sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació pública.
CONVOCAR el concurs de cartells del festivals per a joves Brot i Visualsound, amb els
premis següents: Premi jurat a la millor obra presentada pel Festival Brot, dotat amb
1.125 euros i Premi jurat a la millor obra presentada pel Festival Barcelona
VisualSound, dotat amb 1.125 euros. ESTABLIR un termini de presentació de
sol·licituds de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació de la
convocatòria. AUTORITZAR la despesa de 2.250,00 euros amb càrrec a la partida 0201 
48101 23221, del pressupost de l'any 2019 i ORDENAR la publicació de les bases i la
convocatòria del Concurs de cartells dels festivals per a joves Brot i Visualsound al
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  al  Tauler  d’Edictes  de  l’Ajuntament  de
Barcelona.

14. – (20190281) APROVAR el  conveni  entre l’Ajuntament de Barcelona i  Agrupació d’Aules
de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya, amb NIF núm. G58683483,
per  a  l’execució  del  projecte  “aules  de  formació  permanent  per  a  la  gent  gran  de
Barcelona”, amb la finalitat de facilitar la comunicació i la atenció a les persones grans,
ajudant-les a que expressin els seus problemes i inquietuds derivats de la soledat i
l’aïllament emocional en que es troben, que instrumenta l’atorgament de la subvenció
de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora
de les subvencions, per un import de 31.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  i  social  justificades  en  l’informe  que
consta  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR,  a  favor  de  Agrupació  d’Aules  de
Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya, amb NIF núm G58683483, la
despesa  total  de  31.000,00  euros,  d’acord  amb  el  desglossament  següent:  15.500,00
euros  a  càrrec  de  la  partida  0201  48903  23231  del  pressupost  de  l’any  2019  i  de
15.500,00  euros  del  pressupost  de  l’any  2020,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit
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adequat i suficient, equivalent al 50,00 % del cost total del projecte (62.000,00 euros), 
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a
comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de l’aplicació del
fons rebut, de conformitat amb el pacte setè del conveni.

15. – (20190345)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Fundació  Vicki
Bernadet, amb NIF núm. G64216385, per a l’execució del projecte “Suport al programa
de  diagnòstic  i  millora  dels  equipaments  de  Barcelona  per  a  la  prevenció  de  l’abús
sexual  infantil  2019-2020”,  amb  la  finalitat  de  col·laborar  en  l’estratègia  de  ciutat
“Barcelona tolerància zero en l’abús sexual infantil”, en l’àmbit dels equipaments de la
ciutat de Barcelona amb presència d’infants, així  com dels professionals que treballen
directament  o  indirectament  amb  infants,  que  instrumenta  l’atorgament  de  la
subvenció de concessió directa 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 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 60.000,00
euros, equivalent al 50,00% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 120.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d’interès  públic  i  social  justificades  en  l’informe  que  consta  en  l’expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Fundació Vicki Bernadet, amb NIF núm.
G64216385, la despesa total de 60.000,00 euros, equivalent al 50,00 % del cost total
del projecte (120.000 euros),  d’acord amb el desglossament següent: 30.000,00 euros
a càrrec de la partida 0201 48903 23213 del pressupost de l’any 2019 del Departament
de  Promoció  de  la  infància  i  de  30.000,00  euros  del  pressupost  de  l’any  2020,
condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a
l'actual.  REQUERIR l’entitat  beneficiària  per  tal  que en un termini  no superior  als  tres
mesos a comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de
l’aplicació del fons rebut, de conformitat amb el pacte setè del conveni.

16. – (19XC0241)  APROVAR  l’acord  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  les
entitats SOS Racisme Catalunya, Novact, Institut de Drets Humans de Catalunya,
Observatori de Drets Humans (DESC) i Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans,
per a la utilització i impuls de la plataforma Decidim entre les entitats de Drets
Humans.  FACULTAR  l’Il·lm.  Sr.  Marc  Serra  Solé,  Regidor  de  Drets  de  Ciutadania,
Participació  i  Justícia  Global  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni,  així  com  la  de
tots els documents que se’n puguin derivar.

Mocions

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (2019/431) FACULTAR la Tercera Tinenta d’Alcaldia,  Ima.  Sra.  Laia Bonet Rull,  per a la
signatura  del  conveni  específic  de  cooperació  educativa  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona i la Fundació Privada Centro de Estudios Internacionales, per a la formació
pràctica  de  l’alumne  Bernat  Piera  Gallach  adscrit  a  la  Direcció  de  Relacions
Internacionals, aprovat per la Comissió de Govern en sessió de 12 de setembre de
2019.
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EL SECRETARI GENERAL
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