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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE DESEMBRE DE 2019

ACORDS

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

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (90/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carme Miró Alaix  (mat.
6039130), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la
categoria professional de Tècnica Superior en Art i Història, amb destinació al
Departament  d’Arqueologia  de  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona,  desenvolupant  les
funcions  pròpies  d’un  lloc  de  treball  de  Tècnic/a  especialista  de  patrimoni  i  museus
[24FAXSCCE02],  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  d’escriptora  per  encàrrec  amb
l’editora  Símbol  Editors.  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.

2. – (472/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Pagès Massó (mat.
26826) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional  de  Tècnic  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 Lletrat
consistorial  (26FA1SCJU01),  i  l’activitat  pública  com  a  professor  associat  a  temps
parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per al curs acadèmic 2019-
2020 des de l'1 de setembre de 2019 fins al 29 de febrer 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.
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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. – (548/2019) 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 (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de
Bombers  de  Sant  Andreu  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat  pública
com  a  professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  200  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i
següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit  de l'Institut  de Seguretat  Pública  de Catalunya,  en el  marc  de l’activitat  de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de
Barcelona (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada segons
la  declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a
l’activitat municipal. La present 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. – (693/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Raquel Calvo Sánchez
(mat. 77632) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
substitució, amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb
destinació  al  Departament  de  Prospectiva  de  la  Gerència  de  l’Arquitecte  en  Cap,  on
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una
activitat privada per compte propi d’arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències
entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de  l’exercici  de  l’activitat  privada
d’arquitecta, 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, Seguretat i Prevenció.

5. – (838/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Grau Solés (mat.
77647) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec
d’Assessor, amb destinació al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana, on ocupa el
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lloc de treball d’Assessor 3 (26EEESNEV01), i l’activitat pública com a professor associat
a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic
2019-2020, des del 16 d'octubre de 2019 fins al 31 d'agost de 2019. La dedicació a la
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident  amb  el  municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

6. – (851/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Cabeza Martín
(mat. 23009) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria  professional  de  Tècnic  Mitjà  de  l’SPEIS,  desenvolupant  el  lloc  de  treball  de
Cap de la Unitat de Suport Tècnic (26FAXCLCD02), adscrit a la Unitat de Recolzament
Tècnic  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat  pública  com a  professor  a
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en
l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i  següents  de  la  Llei  53/1984,
de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  les  Administracions
Públiques,  article  4.8  de  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del
personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  en  l’acord  de  la  Comissió  de
Govern  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  14  d’abril  de  2016,  que  declara  d’interès
públic  la  realització  habitual  de  funcions  docents  en  l’àmbit  de  l'Institut  de  Seguretat
Pública  de  Catalunya,  en  el  marc  de  l’activitat  de  formació  que  imparteix  l’Escola  de
Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya,  per  part  del
personal  que  presta  serveis  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  (Gaseta  núm.  13  del
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de
l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a  l’activitat  municipal.  La  present
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. – (879/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Julio Monserrat Centelles
(mat. 26444) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de
Bombers de l'Eixample de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com
a  professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  150  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i
següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
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en l’àmbit  de l'Institut  de Seguretat  Pública  de Catalunya,  en el  marc  de l’activitat  de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de
Barcelona (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada segons
la  declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a
l’activitat municipal. La present 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. – (881/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Sellarès Castejón
(mat. 25987) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de
Bombers  de  la  Vall  d'Hebrón  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat
pública  com  a  professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb
una dedicació de 200 hores en l’any 2019. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i
següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit  de l'Institut  de Seguretat  Pública  de Catalunya,  en el  marc  de l’activitat  de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de
Barcelona (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada segons
la  declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a
l’activitat municipal. La present 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.

9. – (882/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Feixas Boada (mat.
25964) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers de
la  Vall  d'Hebrón  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat  pública  com  a
professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150
hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i  següents  de  la  Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  les
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  en
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016,
que  declara  d’interès  públic  la  realització  habitual  de  funcions  docents  en  l’àmbit  de
l'Institut  de  Seguretat  Pública  de Catalunya,  en el  marc  de l’activitat  de  formació  que
imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de
Catalunya,  per  part  del  personal  que  presta  serveis  a  l’Ajuntament  de  Barcelona
(Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada  segons  la
declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a
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l’activitat municipal. La present 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.

10. – (942/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Manuel
Casquero González (mat. 77510) entre la seva activitat municipal com a funcionari
interí de programa, amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Enginyeria, amb
destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on
ocupa el lloc de treball de Tècnic Mitjà d'Enginyeria - llicències i inspecció
(20FA2BIBA10), i una activitat privada per compte propi com a enginyer. Per tal
d'evitar  possibles  coincidències  entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de
l’exercici  de  l’activitat  privada  d’enginyer,  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, Seguretat i Prevenció.

11. – (943/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Zapater Rivera
(mat. 24518) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de
Bombers  de  la  Vall  d'Hebrón  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat
pública  com  a  professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb
una dedicació de 150 hores en l’any 2019. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i
següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit  de l'Institut  de Seguretat  Pública  de Catalunya,  en el  marc  de l’activitat  de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de
Barcelona (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada segons
la  declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a
l’activitat municipal. La present 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.

12. – (944/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Vicient Girón (mat.
25934) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
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professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de
Montjuïc de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en
l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i  següents  de  la  Llei  53/1984,
de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  les  Administracions
Públiques,  article  4.8  de  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del
personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  en  l’acord  de  la  Comissió  de
Govern  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  14  d’abril  de  2016,  que  declara  d’interès
públic  la  realització  habitual  de  funcions  docents  en  l’àmbit  de  l'Institut  de  Seguretat
Pública  de  Catalunya,  en  el  marc  de  l’activitat  de  formació  que  imparteix  l’Escola  de
Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya,  per  part  del
personal  que  presta  serveis  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  (Gaseta  núm.  13  del
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de
l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a  l’activitat  municipal.  La  present
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.

13. – (947/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Ropero Rendón
(mat. 74530) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb
la categoria professional de Tècnic Mitjà en Infermeria SPEIS (codi lloc: 22FA2SCPE01),
i adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i
l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i  Protecció Civil  de Catalunya
de  l’Institut  de  Seguretat  Pública  de  Catalunya  (ISPC)  de  la  Generalitat  de  Catalunya
amb  una  dedicació  de  150  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en
l’article  3  i  següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de
26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit  de l'Institut  de Seguretat  Pública  de Catalunya,  en el  marc  de l’activitat  de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de
Barcelona (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada segons
la  declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a
l’activitat municipal. La present 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.  

14. – (962/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pau Raya Castell (mat.
78102) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de
tasques amb la categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb
destinació a la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos,
on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Informació (22FA1BIBA12), i l’activitat
privada per compte propi de rodatge i edició d'entrevistes. La dedicació professional
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
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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.

15. – (991/2019) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el
compliment  de  l’objectiu  de  l’estabilitat  pressupostària,  en  el  termes  d’allò  previst  a
l’article  19  de  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  l’any  2018.  APROVAR
l’Oferta d’Ocupació Pública de 569 places per a l’exercici 2019 en règim funcionarial en
els  següents  termes:  23  places  de  Gestió  d’Administració  General  (grup  A,  subgrup
A2)  de  l’escala  d’administració  general,  sots  escala  gestió;  70  places  d’Auxiliar
Administratiu/va  (grup  C,  subgrup  C2)  de  l’escala  d’administració  general,  sotsescala
d’administració  general;  12  places  de  Subaltern/a  (grup  E)  de  l’escala  d’administració
general, sotsescala subalterna; 54 places d’Educador/a Escola Bressol (grup A, subgrup
A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  1  plaça  de  Mestres  de
Taller  d’Arts  Plàstiques  i  Disseny  (grup  A2,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració
especial, sotsescala tècnica; 4 places de Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny (grup A,
subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sots  escala  tècnica;  1  plaça  de
Professor/a  de  Música  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,
sotsescala  tècnica;  13  places  de  Professor/a  d’Educació  Secundaria  (grup  A,  subgrup
A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  2  places  de  Professor/a
Tècnic/a  FP  (grup  A1,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala
tècnica;  8  places  de TM Arquitectura  (grup A,  subgrup A2)  de l’escala  d’administració
especial, sotsescala tècnica; 11 places de TM d’Educació Social (grup A, subgrup A2) de
l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  29  places  de  TM  Treball  Social
(grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 10 places
de TM d’Infermeria del SPEIS (grup A, subgrup A2), de l’escala d’administració especial,
sotsescala  serveis  especials,  classe  de  serveis  d’extinció  d’incendis;  13  places  de
Mestres (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 1
plaça  de  TM  de  SPEIS  (grup  A,  subgrup  A2),  de  l’escala  d’administració  especial,
sotsescala  serveis  especials,  classe  de  serveis  d’extinció  d’incendis;  15  places  de  TS
Arquitectura  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial  sotsescala
tècnica; 14 places de TS Dret (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial,
sotsescala  tècnica;  1  plaça  de  TS  Economia  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala
d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  8  places  de  TS  Enginyeria  (grup  A,
subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  6  places  de  TS
Gestió  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  3
places  de  TS  Informació  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,
sotsescala  tècnica;  1  plaça  de  TS  Organització  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala
d’administració especial, sotsescala tècnica; 3 places de TS Psicologia (grup A, subgrup
A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  3  places  de  TS  Pedagogia
(grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  3  places
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de  TS  Tecnologies  de  la  Informació  i  Comunicació  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala
d’administració especial,  sotsescala tècnica;  260 places d’agent de la  Guàrdia Urbana 
(grup  C,  subgrup  C2)  de  la  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  serveis
especials, classe policia local.  APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació de 31 places per a
l’exercici 2019 en règim laboral en els següents termes: 8 places de Professor Superior
d’Orquestra i Banda, del grup 2  de tasques de caràcter tècnic, subgrup A1; 1 plaça de
TS Medicina, del grup 2  de tasques de caràcter tècnic, subgrup A1; 9 places de TS Salut
Pública, del grup 2  de tasques de caràcter tècnic, subgrup A1; 4 places de Tècnic/a
Mig  d’Infermeria,  del  grup  2  de  tasques  de  caràcter  tècnic,  subgrup  A2;  1  plaça  de
Tècnic  Auxiliar  de  Laboratori,  del  grup  1  de  tasques  de  suport  a  l’Administració
Municipal, subgrup C1; 2 places d’Auxiliar de Suport Logístic, del grup 1 de tasques de
suport  a  l’Administració  Municipal,  subgrup  C2;  6  places  d’Ajudant  de  Serveis
Especials,  del  grup  1  de  tasques  de  suport  a  l’Administració  Municipal,  agrupacions
professionals. MODIFICAR ofertes aprovades en el sentit de: DISMINUIR: 37 places de
Professor/a  de  Música  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,
sotsescala  tècnica;  19  places  d’Administratiu/va  (grup  C,  subgrup  C1)  de  l’escala
d’administració  general,  sotsescala  d’administració  general;  27  places  d’Educador/a
Escola  Bressol  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala
tècnica. 1 plaça de T. Especialista d’Educació infantil, del grup 1 de tasques de suport a
l’Administració  Municipal,  subgrup  C1;  2  places  de  T.  Aux.  d’Informàtica,  (grup  C,
subgrup  C1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;   3  places  de  TM
Infermeria SPEIS, (grup A, subgrup A2), sotsescala serveis especials, classe de serveis
d’extinció  d’incendis;  2  places  de  TM  SPEIS,  (grup  A,  subgrup  A2),  de  l’escala
d’administració  especial,  sots  escala  serveis  especials,  classe  de  serveis  d’extinció
d’incendis.  INCREMENTAR:  51  places  d’Ajudant  de  Serveis  Especials,  del  grup  1  de
tasques de suport a l’Administració Municipal, agrupacions professionals; 20 places de
Bomber/a (grup C,  subgrup C2) de l’escala d’administració especial,  sotsescala serveis
especials,  classe  de  serveis  d’extinció  d’incendis;  11  places  de  T.  Aux.  Suport  Logístic,
del  grup 1  de  tasques  de  suport  a  l’Administració  Municipal,  subgrup C1;  9  places  de
TM  d’Educació  Social  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,
sotsescala tècnica. PUBLICAR en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
COMUNICAR-HO a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

16. – (1001/2019) MODIFICAR els temaris de la part comuna de les categories professionals
de l’Ajuntament de Barcelona, incloses en el subgrups de titulació A1 i A2, que queda
de  la  manera  que  consta  a  l’expedient.  SUPRIMIR  la  part  dels  Temaris  administratius
comuns de la categoria de Tècnic/a Mitjà/ana SPEIS i Tècnic/a Superior SPEIS.
APROVAR el temari administratiu comú del subgrup de titulació C1 de l’Ajuntament de
Barcelona, que queda de la manera que consta a l’expedient. PUBLICAR al Diari Oficial
de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  web  de  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  DONAR
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

17. – (SJ-19-129) RATIFICAR el conveni específic de pràctiques externes entre la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i  Virgili  i  l’Ajuntament de Barcelona, signat
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pel Gerent del Districte de Sant Martí el 9 de maig de 2019, per la realització de
pràctiques  d’un  alumne  del  Mestratge  en  Dret  Ambiental  a  les  dependències  del
departament  de  Serveis  Jurídics  –  Secretaria  del  Districte  de  Sant  Martí,  amb  efectes
de 9 de maig de 2019.

18. – (1010/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  2019/001010  de  modificacions  de  crèdit,
corresponent  a  la  relació  MC–0000000211,  consistent  en  transferències  de  crèdit  del
Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2019,  d’import
53.626.460,31 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de
mobilitat  de  personal,  canvis  d’organigrama  i  altres  variacions,  que  recullen  les
modificacions  d’altes  i  baixes  des  del  dia  29  de  maig  de  2019  fins  al  dia  13  de
desembre de 2019 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena
a la quantitat total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

19. – (17004830-002  (0002/18))  PRORROGAR,  d’acord  amb  l’article  303  del  Reial  decret
legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de
contractes del sector públic, per un període comprès des de l'1 de gener de 2020 fins
al 31 de desembre de 2020, el Lot 2 del contracte que té per objecte el manteniment
de sistemes i instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de
pressió  en  els  edificis  adscrits  als  districtes  i  gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
amb número 17004830-002, adjudicat a l'empresa Inv. Protección SL, amb NIF
B85582013, per un import total de 493.982,94 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 493.982,94 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 51.289,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 49.371,27 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312
0602; un import (IVA inclòs) de 38.199,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020
i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 28.557,46
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 32.209,68 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un
import (IVA inclòs) de 49.855,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 52.508,99
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 60.456,52 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un
import (IVA inclòs) de 61.792,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609 i un import (IVA inclòs) de 69.741,86
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació Seguretat i Mobilitat.

20. – (19003767 (1148/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació de Producció gràfica, el
manipulat,  l’embalatge,  el  transport i  el  lliurament dels productes de difusió per a les
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diferents campanyes i accions de comunicació, amb núm. de contracte 19003767,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 480.883,98 euros (IVA inclòs), determinat en funció de
preus unitaris i un valor estimat d'1.311.501,77 euros, distribuït en els següents lots:
 Lot núm. 01, Direcció de Serveis Publicitaris, per un import de 150.620,28 euros IVA
inclòs;  Lot núm. 02, Gerència de Cultura i Districte de Sant Martí, per un import de
89.469,85 euros IVA inclòs; Lot núm. 03, Gerència Ecologia Urbana, per un import de
90.838,94 euros IVA inclòs;  Lot núm. 04, Gerència Drets Socials, per un import de
149.954,91 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 397.424,78 euros i import de l'IVA de
83.459,20 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 149.954,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22109/23035 0201, un import (IVA inclòs) de
90.838,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/15016 0501, un import (IVA inclòs) de 41.569,16 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0610, un
import (IVA inclòs) de 47.900,69 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0801, un import (IVA inclòs) de 150.620,28
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92522 0101; 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 compte d'aquesta resolució a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

21. – (19S18045 (1154/19)) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb
caràcter excepcional per a l'any 2019 a favor de Fundació Carles Pi i Sunyer, d'Estudis
Autonòmics i Locals, amb NIF G58302175, per a l'execució del projecte "activitats per a
l'any 2019", per un import de 217.000,00 euros, equivalent al 31,00% del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 691.965,00 euros i una durada fins al 31
de desembre de 2019, 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, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010.
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades
en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR a favor
de  Fundació  Carles  Pi  i  Sunyer,  d’Estudis  Autonòmics  i  Locals  la  despesa  total  de
217.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0101/48517/92011 del
pressupost de l'any 2019, en concepte d'activitats de l'any 2019. REQUERIR l'entitat
beneficiària per tal que presenti en data màxima 31 de març de 2020 la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts. Aquesta 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.

22. – (19XC0366 (1334/19)) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona, Creu Roja Espanyola a Barcelona, amb NIF Q2866001G, i Foment de Ciutat,
SA,  amb  NIF  A62091616,  per  al  desenvolupament  del  Projecte  “Baixem  al  Carrer
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2019”,  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 de la normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
60.632,27 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès
públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa per un import de 60.632,27 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 0104/44431/15361, a favor de Creu Roja Espanyola a Barcelona amb
NIF Q2866001G, pel projecte “Baixem al Carrer 2019”. REQUERIR l'entitat beneficiària
per tal que presenti, en data màxima 31 de març de 2020, el balanç econòmic i la
memòria de funcionament d'aquesta i la justificació dels fons rebuts. Aquesta 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. FACULTAR la Gerent Municipal per a la signatura de l'esmentat
conveni i qualsevol altre document que se'n derivi.  

23. – (19XC0367 19S18234 (1194/19)) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona
i l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, NIF G61045605, amb la finalitat
d'Impuls i suport a la Secretaria de l'Associació, que instrumenta l'atorgament de la
subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per un import de 206.400,00
euros, 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, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR
i DISPOSAR la despesa per un import de 206.400,00 euros, dels quals 103.200,00 euros
amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48730/92011 del pressupost de
l'any 2020, i 103.200,00 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es
D/48730/92011 del pressupost de l'any 2019, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual i REQUERIR l'entitat
beneficiària per tal que presenti la justificació dels fons rebuts en el termini i forma
contemplats a l'esmentat conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado,
Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura d'aquest
conveni.

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

25. – (01PB2020) APROVAR la regulació general dels preus públics municipals, així com els
preus  públics  per  a  l’any  2020  i  successius  pels  següents  serveis,  d’acord  amb  la
proposta  de  text  que  s’acompanya:  1r.  De  l’àrea  de  Drets  Socials:  Residències,
habitatges tutelats i  centres de dia per gent gran; Serveis d’àpats en companyia per a
la  gent  gran;  Cessió  de  terrenys  d’acampada  de  la  Granja  Escola  Can  Girona;  Serveis
dels centres oberts municipals per infants, adolescents i famílies; Cessió d’ús temporal
de sales del Centre d’informació i atenció per a joves; Serveis del Centre de Recursos i
Associacions  Juvenils  (CRAJ);  Serveis  del  Centre  d’Allotjament  Familiar  Navas;
Prestacions de serveis als allotjaments individuals amb serveis col·lectius Tànger;
Servei  del  projecte  “Temps  de  barri,  temps  per  a  tu”;  Prestacions  de  serveis  als
allotjaments  APROP.  2n.  De  l’àrea  de  Seguretat  i  Prevenció:  Serveis  de  la  Unitat
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Muntada, la Secció Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia Urbana; Cursos de formació
policial i de seguretat realitzats per la Guàrdia Urbana, i Cursos de formació realitzats
pel  Servei  de  Prevenció  i  Extinció  d’Incendis  i  Salvament.  3r:  De  l’àrea  d’Ecologia
Urbana: Serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a
municipals i de prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus
municipals;  Activitats  d’educació  ambiental  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient  i  altres
prestacions de serveis i cessions d’espais del sector de medi ambient, Serveis culturals
i  lloguer  d’espais  del  Pavelló  Mies  van  der  Rohe;  i  servei  de  transport  individualitzat
mitjançant  bicicletes  compartides  (Bicing).  4t.  De  l’àrea  de  Recursos:  Activitats
culturals  de  cursos,  seminaris  i  congressos  prestades  per  l’Arxiu  municipal
contemporani, els arxius municipals dels Districtes i els arxius centrals dels sectors, i
pels  serveis  de  reproducció  i  comunicació  de  documents,  sense  caràcter  d’expedient
administratiu,  produïts  per  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  prestats  per  l’Arxiu  municipal
contemporani, els arxius municipals dels districtes i els arxius centrals dels sectors.
PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre de la regulació general i dels preus públics al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

26. – (02 PPB2020)  APROVAR,  segons proposta  annexa,  els  preus  públics  per  a  l’any 2020 i
successius pels serveis dels equipaments dels Districtes i les instal·lacions esportives
municipals. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

27. – (18003547L03-001) PRORROGAR per un període comprès des del 12.01.2020 fins al
11.10.2020, el contracte 18003547L03-001 que té per objecte Servei d’oficina tècnica -
Nou Sistema de gestió de Patrimoni -Inventari Municipal, adjudicat a l'empresa
BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING, SL, amb NIF B61585410, per un import total de
57.750,88 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 57.750,88 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 47.728,00 euros i import IVA de 10.022,88
amb tipus impositiu 21% a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/92612 0701, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències de la Direcció de Serveis de Sistemes d'Informació 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'Economia i Hisenda.

28. – (2018/246 (18003547L02-001)) PRORROGAR per un període comprès des del
15.01.2020 fins al 14.10.2020, el contracte 18003547L02-001 que té per objecte Eina
de tramitació electrònica d’expedients patrimoni, adjudicat a l'empresa CONSULTIA IT,
SL, amb NIF B82745076, per un import total de 218.129,12 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 218.129,12 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 180.272,00 euros i import IVA de 37.857,12 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2020. REQUERIR l'adjudicatari
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per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Sistemes
d'Informació 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'Economia i Hisenda.

29. – (EM 2018-12/19) ANUL·LAR l'autorització i disposició per un import de 5.970.000,00
euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0701-85090-93311  del  pressupost  de
l’exercici  2019,  en  concepte  d’adquisició  de  5.970  accions  de  la  classe  A
representatives de la part que li correspon a l’Ajuntament de Barcelona en l’ampliació
de  capital  de  la  societat  Habitatge  Metròpolis  Barcelona,  SA  (“HMB”).  FACULTAR  el
Primer  Tinent  d’Alcaldia,  per  adoptar  les  resolucions  necessàries  i  per  subscriure  tots
els documents necessaris per a una concreció més adequada i una execució millor del
present  acord.  NOTIFICAR  aquest  acord  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  i  a  la
societat HMB.

30. – (2019/123)  APROVAR  la  modificació  de  l’apartat  2  de  la  convocatòria  2019  de
subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  l’impuls  socioeconòmic  del  territori,
en el sentit d’ampliar el crèdit pressupostari en l’import de 8.047,89 euros a càrrec de
les  partides  indicades,  fixant  l’import  final  en  la  quantitat  d'1.633.047,89  euros  i  de
l’apartat  11,  en  el  sentit  d’ampliar  el  pressupost  disponible  per  la  modalitat  2  en
4.000,00 euros addicionals fixant l’import final en 234.000 euros i per a la modalitat 6
en  4.047,89  euros  addicionals,  fixant  l’import  final  en  204.047,89  euros,  mantenint
sense alteració i plenament vigents la resta de les Bases aprovades i la convocatòria
per a 2019 aprovada per acord de la Comissió de Govern de data 10 d’abril  de 2019 i
modificada en data 18 de juliol de 2019; ORDENAR la publicació de la modificació de la
convocatòria al  Butlletí  Oficial  de la  Província i  en el  tauler  d’anuncis  de l’Ajuntament
així  com  la  inserció  d’una  referència  d’aquest  anunci  en  la  Gaseta  Municipal;
AUTORITZAR la despesa per un import addicional de 8.047,89 euros per al Programa
de subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori.

31. – (2019/669) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) per la realització del Projecte
"Campanya d'activació del consum teatral a Barcelona 2019-2020" dirigit a donar un
suport especial a les iniciatives encaminades a recuperar l'activitat comercial, d'oci i
gaudi pròpies del centre de la ciutat i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
mitjançant concessió directa i de 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 60.500,00 euros, que correspon al 49,99% del cost total del Projecte
per import de 121.022,62 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per
raons d'interès públic justificades en l'expedient; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa
de 60.500,00 euros a favor de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya
(ADETCA), distribuïts en 40.000,00 euros per a l'any 2019 i 20.500,00 euros per a l'any
2020, amb càrrec a la partida D/48903/46311 i condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient  en el pressupost posterior a l'actual REQUERIR l'entitat beneficiària
per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de
l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de
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conformitat amb el previst al conveni; FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, per a la
signatura del conveni.

32. – (2020/4) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 3.476.226,38 euros
amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 i partida 0701 20200 93311, a favor de
Inmobiliaria Colonial SOCIMI, S.A., amb NIF A28027399, en concepte d'arrendament
del local ubicat a l'avinguda Diagonal, 220 i 224 plantes 2,3,4 i 5, amb codi de
contracte 19XP0139, supeditat a l'existència de crèdit adequat i suficient de l'exercici
2020.

33. – (2020/11) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 619.993,03 euros amb
càrrec al pressupost de l'exercici 2020 i partida 0701 20200 93311, a favor de JOSEL
SLU, amb NIF B08236127, en concepte d'arrendament del local situat al carrer
València 344-346, amb codi de contracte 19XP0146, supeditat a l'existència de crèdit
adequat i suficient a l'exercici 2020.

34. – (DP-2019-27717) CONCERTAR, amb efectes 1 de gener de 2020, el contracte
d’arrendament  de  les  plantes  desena,  onzena  i  dotzena  de  l’edifici  Interface  situat  al
carrer de Tànger núm. 98-108, amb la societat Grupo Inmobiliario Castellví, SL (CIF B-
08373250), per un termini de 5 anys i una renda mensual de 49.572,00 euros, més
l’IVA;  mes  les  despeses  corresponents,  més  l’IVA,  per  poder  ubicar-hi  dependències
municipals  i  amb  subjecció  a  les  normes  de  la  Llei  d’Arrendaments  Urbans  i  les
modificacions introduïdes per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del
mercat de lloguer; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 5.320.014,49
euros,  IVA  inclòs,  amb  el  següent  desglossament:  per  l’exercici  2020,  1.022.285,44
euros,  IVA  inclòs;  per  l’exercici  2021,  1.042.731,15  euros,  IVA  inclòs;  per  l’exercici
2022,  1.063.585,77  euros,  IVA  inclòs;  per  l’exercici  2023,  1.084.857,49  euros,  IVA
inclòs; i per l’exercici 2024, 1.106.554,64 euros, IVA inclòs; condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient en els exercicis corresponents; ABONAR mensualment la
renda acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica corresponent
d’acord  amb  el  que  preveu  la  Llei  25/2013,  de  27  de  desembre;  FORMALITZAR  el
contracte  d’arrendament,  segons  el  redactat  annex,  que  s’aprova,  i  DONAR  compte
d’aquest acord a la propera Comissió d’Economia i Hisenda que es celebri.  

35. – (DP-2019-27723) CONCERTAR, amb efectes 1 de gener de 2020, el contracte
d’arrendament de les entitats tres, quatre i cinc de l’immoble situat al carrer d’Avinyó
núm. 32, amb la societat Junin 2013 SL (CIF B-66053935), per un termini de 6 anys i
una  renda  mensual  de  12.490,00  euros,  més  l’IVA;  mes  les  despeses  corresponents,
més l’IVA, amb la finalitat de poder ubicar-hi dependències municipals i amb subjecció
a  les  normes  de  la  Llei  d’Arrendaments  Urbans  i  les  modificacions  introduïdes  per  la
Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer; AUTORITZAR I
DISPOSAR la despesa per import d'1.216.360,73 euros, IVA inclòs, amb el següent
desglossament:  per  l’exercici  2020,  186.799,80  euros,  IVA  inclòs;  per  l’exercici  2021,
190.535,80  euros,  IVA  inclòs;  per  l’exercici  2022,  200.558,24  euros,  IVA  inclòs;  per
l’exercici 2023, 204.569,40 euros, IVA inclòs; per l’exercici 2024, 214.800,74 euros, IVA
inclòs;  i  per l’exercici  2025,  219.096,75 euros,  IVA inclòs;  condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient en els exercicis corresponents; ABONAR trimestralment la
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renda acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica corresponent
d’acord  amb  el  que  preveu  la  Llei  25/2013,  de  27  de  desembre;  FORMALITZAR  el
contracte  d’arrendament,  segons  el  redactat  annex,  que  s’aprova,  i  DONAR  compte
d’aquest acord a la propera Comissió d’Economia i Hisenda.

36. – (DP-2019-27719) PRORROGAR amb efectes del 15 de novembre de 2018, per un
termini de dos anys, la cessió d’ús, mitjançant subarrendament, a favor de l’Associació
Casa de Ceuta del local baixos situat a la finca del carrer de Bernat Metge núm. 6-8,
mantenint inalterables la resta de condicions aprovades per acord de la Comissió de
Govern de 5 de novembre de 2014 i incorporades al contracte de cessió de l’ús de 14
de novembre de 2014.

37. – (DP-2019-27712)  MODIFICAR  l’encàrrec  de  gestió  atorgat  al  Patronat  Municipal  de
l’Habitatge  (actual  Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona)  per
acord de la Comissió de Govern en sessió de 28 de desembre de 2017 per a la gestió i
administració de la finca municipal situada al carrer Entença 292-298 i al carrer de
Morales  núm.  4  (parcel·la  B1),  en  el  sentit  d’excloure  els  locals  1,  2,  3  del  bloc  B  i  el
local 4 del bloc C i les places d’aparcament 1, 2, 3 i 4 del bloc D de l’àmbit material de
l’encàrrec i ADSCRIURE a l’Institut Municipal de Parcs i  Jardins l’ús dels locals 2 i  3 del
bloc  B  i  de  les  places  d’aparcament  1,  2,  3  i  4  del  bloc  D  de  la  finca  situada  al  carrer
Entença 292-298 i al carrer de Morales núm. 4, de conformitat amb el que preveu
l’article 15 dels Estatuts de l’esmentat Institut, per a destinar-lo a centre de treball per
a les brigades de jardineria, en el marc de les finalitats i funcions que corresponen a
aquest Institut segons els seus Estatuts, mantenint l’Ajuntament la propietat dominical
dels  locals  i  de  les  places  d’aparcament,  que  conservaran  el  seu  caràcter  de  béns
patrimonials,  assumint  l’Institut  totes  les  despeses  i  el  manteniment corresponent  als
esmentats  locals  i  places  d’aparcament,  assumint  igualment  l’amortització  comptable
d’aquests en el seu Inventari.

38. – (3-186/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-186/2019  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 600.000,00
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.  19120991;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

39. – (3-189/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.3-189/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  prorrogat  per  a  l’exercici  2019,  d’acord
amb  l’ingrés  provinent  de  l’European  Space  Agency  (ESA)  –  ESTEC  per  atendre
despeses del projecte ESA BIC (Business Incubator Center), per un import de 45.000,00
euros,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19121195; i PUBLICAR
aquest  acord  a  la  Gaseta  Municipal.  DONAR  compte  d’aquest  acord  a  la  Comissió
d’Economia i Hisenda.
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40. – (3-190/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-190/2019  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
2.561.264,61 euros, per atendre transferències de crèdit de la Direcció de Patrimoni
per  atendre  despeses  de  projectes  d’inversió  derivades  d’operacions  de  permuta,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  19121391;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

41. – (3-191/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-191/2019  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 642.911,17
euros, per atendre transferències de crèdit de la Gerència 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.
19121491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

42. – (58/2019-SF_OP) APROVAR l'Oferta d'ocupació Pública 2019 de Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal, d'acord al Reial Decret 211/2019, de 29 de març, pel que
s'aprova la oferta d'ocupació pública per a l'any 2019 i la llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l'Estat per les 42 places distribuïdes en 26 places del subgrup
d'Auxiliar del Verd o Serveis Auxiliars. (1r i 2n any), 8 places del subgrup d'Operari del
Verd, 3 places del subgrup d'Auxiliar Administratiu /iva (1r i 2n any), 2 places del
subgrup de Tècnics/ques Mitjans/anes del Verd o Gestió, 3 places del subgrup de
Tècnics/ques Superiors del Verd o Gestió, i un 10% addicional en els termes del Decret
214/90 de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals. PUBLICAR la present oferta pública d'ocupació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. COMUNICAR-
HO al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya als efectes
del que disposa l'article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats.

43. – (20080060MNord) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 08000527-004 que té per objecte Serveis de neteja de l'espai públic i
recollida de residus municipals (2009-2017) Zona Nord (Horta-Guinardó, Nou Barris),
adjudicat a l'empresa Corporac. CLD Servicios Urbanos Tratamiento Residuos UTE,
amb NIF U64993256, per un import màxim de 2.449.493,09 euros (IVA inclòs), 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 2.449.493,09 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2019 i amb càrrec a les partides i amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 98.878,31 euros a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 2.350.614,78 euros a
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. FIXAR en 91.569,84 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
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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
compte d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

44. – (20080060M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 08000528-007 que té per objecte els serveis de neteja de l'espai públic i
recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona durant el període de temps
comprès entre els anys 2009 i 2017 (zona centre -Districtes Ciutat Vella, Eixample i
Gràcia-), adjudicat a l'empresa FCC Medio Ambiente, SA, amb NIF A28541639, per un
import màxim de 2.443.861,42 euros (IVA inclòs), 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 2.443.861,42 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2019 i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 335.638,18 euros a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 2.108.223,24 euros a
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. FIXAR en 91.359,31 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. 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
compte d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

45. – (20080060MEst) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 08000529-004 que té per objecte Serveis de neteja de l'espai públic i
recollida de residus municipals (2009-2017) Zona Est (Sant Andreu, Sant Martí),
adjudicat a l'empresa URBASER SA, amb NIF A79524054, per un import màxim de
2.112.682,91 euros (IVA inclòs), 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 2.112.682,91 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2019
i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 180.849,96 euros a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un
import (IVA inclòs) d'1.931.832,95 euros a l'aplicació pressupostària D/22727/16311
0502. FIXAR en 78.978,80 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva.
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 compte d'aquesta resolució a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

46. – (20080060MOest) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 08000530-003 que té per objecte Serveis de neteja de l'espai públic i
recollida de residus municipals (2009-2017) Zona Oest (Sants-Montjuïc, Les Corts,
Sarrià-Sant Gervasi), adjudicat a l'empresa CESPA SA, amb NIF A82741067, per un
import màxim de 977.114,10 euros (IVA inclòs), 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 977.114,10 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2019 i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
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desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 67.583,58 euros a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 909.530,52 euros a
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. FIXAR en 33.644,86 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. 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
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

47. – (20144063LOT1 M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 15001694-004 que té per objecte Serveis de manteniment i reparació de les
instal·lacions de regulació del trànsit de la ciutat de Barcelona, adjudicat a l'empresa
UTE ETRA BONAL SA Y SICE SA-N3 UTE, amb NIF U66270208, per un import màxim de
194.619,55 euros (IVA inclòs), 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 194.619,55 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2019 i amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 194.619,55 euros a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. 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 d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia
Urbanisme Infraestructures i Mobilitat

48. – (20140500M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte número 14003093-003 que té per objecte el Manteniment del clavegueram
de Barcelona, neteja de les aigües litorals així com l'execució de les obres de
conservació del clavegueram i nous claveguerons i reparació de claveguerons tenint en
consideració criteris ambientals, d'eficiència energètica, d'smart city i el foment de
l'ocupació de persones amb discapacitat o amb dificultats particulars d'inserció al
mercat laboral, per un import de 54.132,10 euros, IVA inclòs, per a l'exercici de l'any
2019 i ALLIBERAR, segons estableix l'article 89 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, TRLCSP, la disposició de la despesa del contracte 14003093-003 per un
import de 93.391,02 euros, IVA inclòs, en concepte de Revisió de Preus, a raó de
54.478,10 euros, IVA inclòs, per a l'exercici de l'any 2019 i 38,912,93 euros, IVA inclòs,
per a l'exercici de l'any 2020, resultant els càrrecs a les partides i als pressupostos amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 38.912,93 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22714/16011 0502 i un
import (IVA inclòs) de 346,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22714/16011 0502. FIXAR en 2.435,94 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva pel concepte de modificació. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia
Urbana per a la formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

49. – (20150002) ANUL·LAR part de l'autorització i disposició de despesa de la continuïtat
del contracte número 14004236-003, aprovada per acord de la Comissió de Govern de
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3 d'octubre de 2019, que té per objecte els Serveis de subministrament, distribució i
retirada de tanques en actes públics, i el foment de l'ocupació de persones amb
dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a UTE Tanques Barcelona,
amb NIF U66430158, per un import de 56.798,82 euros (IVA inclòs)amb càrrec a la
partida i al pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
56.798,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15321 0504, atesa la formalització en data 5 de desembre de 2019, del nou
contracte número 18004380 que té per objecte els Serveis de distribució i retirada de
tanques per a actes públics a la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures de
contractació pública sostenible, i de conformitat amb l'informe dels serveis tècnics
municipals i l'informe d'Administració, de 9 de desembre de 2019, que obren a
l'expedient. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat

50. – (20160150 PC) APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l'acta de 20 de
novembre de 2019 que incorpora l'expedient, relatiu al contracte 16000643 de serveis
de Manteniment integral dels túnels de Barcelona (2016-2020), i el foment de
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral,
adjudicat per Acord de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016, a la
empresa "Aeronaval Construcciones e Instalaciones, SA", en virtut del que disposa
l'article 107.1 a) del RD Leg. 3/2011 de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb la proposta formulada pel servei
tècnic municipal responsable del contracte i acceptada per l'adjudicatari. INCORPORAR
els nous preus aprovats a la relació de preus unitaris del contracte. NOTIFICAR aquesta
resolució als interessats. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

51. – (20170001M2 Lot1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16006080-004 que té per objecte el servei de manteniment de Pavimentació
lot 1, Zona Oest, adjudicat a l'empresa SORIGUÉ ACSA Conservación Infraestructures,
SA, amb NIF A85110294, per un import màxim de 100.000,00 euros (IVA inclòs),
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
100.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2019 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 100.000,00 euros
a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504. FIXAR en 4.132,23 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències de per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR compte d'aquesta resolució a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Infraestructures.

52. – (20170001M2LOT2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16006085-004 que té per objecte servei de manteniment de Pavimentació
lot 2, Zona Est, adjudicat a l'empresa UTE CONSERV. PAVIMENTOS BARCELONA LOTE 2
ZONA ESTE, amb NIF U87697967, per un import màxim de 900.000,00 euros (IVA
inclòs), 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

 



CG 43/19 20/47

900.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2019 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 900.000,00 euros
a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504. FIXAR en 37.190,08 euros l'import
del reajustament de la garantia definitiva. 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 COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

53. – (20180097) APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l'acta de 7 de març
de 2019, que incorpora l'expedient, relatiu al contracte 18000619 de serveis de
Manteniment d'estructures vials i espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona
(2018-2022), amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat, per Acord de
la Comissió de Govern de data 19 de juliol de 2018, a l'empresa "UTE MANTENIMENT
ESTRUCTURES VIALS BARCELONA", en virtut del que disposa l'article 205 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb la
proposta formulada pel servei tècnic municipal responsable del contracte i acceptada
per l'adjudicatari. INCORPORAR els nous preus aprovats a la relació de preus unitaris
del contracte. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR-NE compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

54. – (201800008M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 17005534L01-002 que té per objecte Manteniment de la senyalització
horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat vi ària (2018-2022),
amb mesures de contractació pública sostenible, Zona Oest Lot 1, adjudicat a
l'empresa TEVASEÑAL SA, amb NIF A23377674, per un import màxim de 299.670,57
euros (IVA inclòs), 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 299.670,57 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2019 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
299.670,57 euros a l'aplicació pressupostària D/22720/13414 0504. FIXAR en
12.383,08 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. 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 COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

55. – (20180014 M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 17006454-002 que té per objecte Servei de Manteniment d'Escales
Mecàniques, Ascensors Verticals i Ascensors Inclinats 2018-2020, adjudicat a l'empresa
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL, amb NIF B46001897, per un import màxim de
100.000,00 euros (IVA inclòs), 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 100.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 100.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504. FIXAR
en 4.132,23 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
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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 compte d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

56. – (20190425M) MODIFICAR parcialment, per error de fet i d'acord amb l'establert als
articles 122 i 124 LCSP, la clàusula 10 del PCAP i l'informe de criteris d'adjudicació del
contracte 19002835 que té per objecte 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, en les condicions que s'estableixen en l'informe de l'òrgan
peticionari, el qual consta a l'expedient. RECTIFICAR i APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades amb el nou Plec de Clàusules Administratives Particulars i
l'informe de criteris d'adjudicació reguladors del contracte i, en conseqüència,
CONVOCAR la  licitació  tal  com estableix  l’acord de la  Comissió  de Govern, de data  19
de  setembre  de  2019,  d’aprovació  de  plecs  i  autorització  de  la  despesa,  objecte  de
rectificació en el  termes que s’indiquen en l’apartat precedent i  PUBLICAR en el  perfil
del contractant. REAJUSTAR LES ANUALITATS de l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 20.377,60 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos 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 20.377,60 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331
0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de
l'exercici posterior a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat

57. – (20200002D) ADJUDICAR el contracte núm. 19002472, que té per objecte la
contractació dels Serveis de control de la qualitat de les prestacions de servei dels
diferents contractes relacionats amb la neteja de l'espai públic i la recollida de residus
de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus desenvolupats a la ciutat de
Barcelona (2020-2021), amb mesures de contractació pública sostenible, a l'empresa
UTE BUREAU VERITAS-LINK amb NIF U67551374 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 2.830.551,38 euros IVA inclòs, dels quals
2.339.298,66 euros corresponent al preu net i 491.252,72 euros a l'IVA. DISPOSAR a
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) d'1.415.275,69 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502; un import (IVA inclòs) d'1.415.275,69
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22732/16311 0502. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat
i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 116.964,93 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 que 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

 



CG 43/19 22/47

acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la
senyora Montserrat Vilardell i Almirall. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

58. – (202000002D) ALLIBERAR la quantitat de 249.482,76 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19002472 que té per objecte la contractació dels
Serveis de control de la qualitat de les prestacions de servei dels diferents contractes
relacionats amb la neteja de l'espai públic i la recollida de residus de la Direcció de
Serveis de Neteja i Gestió de Residus desenvolupats a la ciutat de Barcelona (2020-
2021), amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a
l'empresa UTE BUREAU VERITAS-LINK, amb NIF U67551374, i retornar-lo a les partides
i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 124.741,38
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22732/16311 0502; un import (IVA inclòs) de 124.741,38 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502. DONAR
compte d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

59. – (20200035) AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de despesa per un import d'1.925.960,93
euros amb càrrec del pressupost 2020 i a la partida D/0502 22120 16511,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'esmentat pressupost, a
favor de Energia XXI Comercializadora de Referencia SLU, amb NIF B82846825, en
concepte de 2020 consum llum tarifes (TUR) enllumenat públic, d'acord amb les
indicacions de l'informe de 22 de novembre de 2019, signat per la Cap del
Departament d'Enllumenat, adjunt a l'expedient.

60. – (20190173) APROVAR l'aportació extraordinària a favor de l'Autoritat del Transport
Metropolità (ATM), per un import d'11.960.539,49 euros, en compliment del Conveni
de finançament del sistema de transport públic per a l'any 2019 entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona (ATM) en
execució del Pla Marc 2014-2031, aprovat per acord del Plenari Municipal en data 29
de març de 2019; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import d'11.960.539,49
euros a favor de l'Autoritat del Transport Metropolità - Consorci per a la coordinació
del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, amb NIF
P5890049I, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0504/46701/94311 del
pressupost de l'any 2019, de conformitat amb les prescripcions establertes a
l'esmentat conveni; NOTIFICAR el present acord a l'Autoritat del Transport Metropolità
(ATM); i DONAR compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Sants-Montjuïc

61. – (19SD0175  PU)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d'Urbanització dels sòls de cessió amb qualificació
6b del Pla de Millora Urbana del Sector 3 de la MPGM a l’àmbit de la Marina de la Zona
Franca delimitats pels carrers Foc, Cobalt, Plom i Ferro, que es va aprovar
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 25/03/2011 (publicat als
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efectes de la seva executivitat al BOPB 02/05/2011), d’acord amb l’Informe Tècnic del
Projecte  (amb  classificació  B)  de  13  de  desembre  de  2019  que  figura  a  l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, promogut per la Junta de
Compensació del Sector 3 de La Marina de la Zona Franca, amb un pressupost de
2.205.499,22 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que
estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme.  SOTMETRE’L  al  tràmit  d'informació
pública durant  el  termini  d’un mes durant  el  qual  es  podrà examinar i  formular-hi  les
al·legacions  pertinents,  mitjançant  la  inserció  de  l‘acord  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya.
NOTIFICAR  el present acord als interessants. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

62. – (05gu25) APROVAR definitivament el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de
Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana de Porta Firal de Barcelona, quantificat en
36.354.025,51 euros, abans IVA, amb un saldo resultant  de 8.028,53 euros, abans
d’IVA, que s'haurà de requerir. SOL·LICITAR al Registre de la Propietat la cancel·lació de
l’afectació  de  les  finques  de  resultat  al  saldo del  compte de  liquidació  provisional  del
Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana de Porta Firal de Barcelona.
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major
circulació de la província; i NOTIFICAR-LO personalment als interessats; DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat

63. – (19g297) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 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,  modalitat  compensació  bàsica,  del  Polígon  d’actuació  urbanística
delimitat pel Pla de millora urbana del sector 3 de la Modificació puntual del Pla
general metropolità per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca,
aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 25 de març de 2011, i
publicat al Butlletí Oficial de la Província el 2 de maig de 2011, presentat per la senyora
Laura Bermejo Minguito, actuant en la seva condició de Presidenta de la Junta de
compensació  del  Sector  3,  amb  les  prescripcions  contingudes  en  l’informe  del
Departament de reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de
l’Institut municipal d’urbanisme de 26 de novembre de 2019, que consta a l’expedient i
que  es  dona  per  reproduït.  ASSENYALAR  que  les  esmentades  prescripcions  s’hauran
d’introduir  en  forma  de  Text  refós,  als  efectes  d’aprovació  definitiva.  SOTMETRE’L  a
informació pública pel termini d’un mes, per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la
província i  al  Tauler d’edictes de la Corporació, i  a audiència, pel mateix termini,  a les
persones interessades amb citació personal.

Districte de les Corts

64. – (19SD0003P) RESOLDRE les al·legacions formulades per Endesa Distribución Eléctrica,
SL, per Red Eléctrica de España, SA, per la Sra. Adela Agelet Gomà com a Presidenta
Coordinadora d’Associacions de Veïns i  Entitats  de Les Corts,  per Serveis  Funeraris  de
Barcelona, SA, i per la Sra. Àngels Gil-Vernet i Huguet en representació de la mercantil

 



CG 43/19 24/47

Bowling  Pedralbes,  SA,  dins  del  tràmit  d’informació  pública  de  l‘aprovació  inicial  del
“Projecte  d’urbanització  en  l’àmbit  dels  terrenys  del  Futbol  Club  Barcelona,  Espai
Barça”,  al  Districte  de  Les  Corts,  de  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  en
l’àmbit  dels  terrenys  del  FC  Barcelona  (aprovada  per  acord  de  la  Subcomissió
d’Urbanisme  de  Barcelona  de  15  de  maig  de  2018,  publicat  als  efectes  de  la  seva
executivitat en el DOGC núm. 7643 de 15/06/2018), promogut pel Futbol Club
Barcelona, en el sentit que justificadament i raonada figura en l’informe tècnic i jurídic
d'11  de  desembre  de  2019  que  consta  en  l’expedient  i  que  es  dóna  per  reproduït.
APROVAR  definitivament  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta  Municipal  de
Barcelona, “Projecte d’urbanització en l’àmbit dels terrenys del Futbol Club Barcelona,
Espai Barça”, al Districte de les Corts, de la Modificació del Pla General Metropolità en
l’àmbit  dels  terrenys  del  FC  Barcelona  (aprovada  per  acord  de  la  Subcomissió
d’Urbanisme  de  Barcelona  de  15  de  maig  de  2018,  publicat  als  efectes  de  la  seva
executivitat  en  el  DOGC núm.  7643 de  15/06/2018)  d’acord  amb l’Informe Tècnic  del
Projecte  (amb  classificació  B)  de  26  de  març  de  2019  que  figura  a  l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, promogut per Futbol Club
Barcelona,  amb  un  pressupost  de  34.663.462,86  euros  (el  21%  de  l’impost  del  valor
Afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord amb el  que estableixen els  articles  89.6  i  119.2  del  Decret
Legislatiu 1/2010,  de 3 d’agost,  pel  que s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  d’Urbanisme.
PUBLICAR el present acord en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i
en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO individualment als
interessats  en  aquest  procediment  amb  trasllat  de  l’informe  de  resposta  de  les
al·legacions. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Gràcia

65. – (19PL16738) 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’equipament
situat al carrer Camèlies 13-17, al Districte de Gràcia; promogut pel Consorci
d’Educació  de  Barcelona;  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

66. – (19PL16739) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal  de Barcelona, el  Pla Especial  Urbanístic de la zona d’equipaments esportius
de  Torrent  de  Melis;  promogut  per  l’Institut  Barcelona  Esports  (IBE);  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.

67. – (7BC 2019/151) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu d’urbanització de
la cobertura de la Ronda de Dalt, entre el pk 10,5 i el pk 10,7(avinguda del Jordà). Fase
1,  al  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
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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 3.257.111,72 euros, el 21% d'IVA inclòs, import
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l’adjudicatari  (2.832.271,07  euros,  21%  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les  modificacions
proposades (424.840,65 euros, 21% IVA inclòs), consistents, a grans trets en: la
incorporació dels treballs de pavimentació i senyalització horitzontal en els vials
perimetrals  de  l’àmbit  de  l’obra  degut  al  deficient  estat  de  la  capa  de  rodadura,
rectificació  de la  vorera  costat  muntanya a  petició  dels  responsables  de l’espai  públic
afectats per tal de restablir la seva configuració inicial abans dels desviaments de
trànsit, millora de la impermeabilització dels voladissos existents a la Ronda de Dalt,
incorporació  d’un  nou  carril  bici,  així  com  l’execució  d’injeccions  a  baixa  pressió  al
subsòl  de  l’entorn  on  es  situa  el  Mercat  de  la  Vall  d’Hebron,  per  a  estabilitzar
l’esvoranc sobrevingut per fortes pluges, que representen el 15,00% d’increment sobre
el contracte signat per l’adjudicatari i del 12.45% d’increment sobre l’import màxim de
modificació  sobre  el  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  (PEC)  de  la  Fase  1  del
projecte aprovat (3.412.429,92 euros) 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 (4.961.950,91 euros IVA inclòs, dels quals 3.484.926,63 euros
corresponen a la Fase 1 i 1.477.024,28 euros correspon a la Fase 2); 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.

Districte de Nou Barris

68. – (8BD 2018/094) DECLARAR LA SUSPENSIÓ de la tramitació del Projecte executiu de
reurbanització dels interiors de Trinitat Nova, Fase 2, al Districte de Nou Barris a
Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  aprovat  inicialment  en  data  26  de  juny  de  2019  per
acord de la Comissió de Govern, d’acord amb l’informe emès per la societat municipal
BIMSA de data  10 de desembre de 2019 que figura  a  l’expedient  administratiu  i  que
aquests efectes es dóna per reproduït; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB).

Districte de Sant Martí

69. – (19g257)  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, en la modalitat compensació bàsica, del Projecte de Reparcel·lació
del Pla de Millora Urbana de “l’Illa 2004” delimitada pels carres Badajoz, Tànger, Àvila i
Sancho  d’Àvila  de  Barcelona,  formulat  per  la  Junta  de  Compensació,  amb  les
observacions  contingudes  a  l’informe,  de  25  de  novembre  de  2019,  de  la  Direcció  de
Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  que  consta  en
l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per reproduïts. SOTMETRE’L 
a  informació  pública  durant  el  termini  d’un  mes  per  al·legacions,  mitjançant  inserció
d’anuncis  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona,  en  un  dels  diaris  de  més
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circulació  de  la  província  i  al  Tauler  d’Edictes  de  la  Corporació,  amb  audiència
simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal

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

70. – (1362/19)  APROVAR,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  35.3  de  les  Normes
reguladores del funcionament dels Districtes, el calendari de sessions ordinàries per a
l’any 2020 dels Plenaris dels Consells de Districte: mesos de març, maig, juliol, octubre
i desembre.

71. – (2019/701) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
Fundació  Institut  Europeu  d’Administració  Pública  (EIPA)   pel  Projecte  “Creació  a
Barcelona  d’un  pool  de  referència  en  Gestió  Pública  Local  en  el  marc  de  la  UE”,  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 70% del projecte, que té un import de 40.000,00 euros. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes
que  consten  a  l’expedient.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la  despesa  per  un  import  de
30.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0701/48903/91223 per a l´any 2019 a favor
de  Fundació  Institut  Europeu  d’Administració  Pública  (EIPA)  amb  CIF  N0031640F.
REQUERIR l´entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos de
la finalització de l´activitat parcial o final del projecte presenti la justificació de
l´aplicació dels fons rebuts, d´acord amb allò establert al pacte 5è del conveni.
FACULTAR a la Tercera Tinenta d´Alcaldia, la Ima. Sra. Laia Bonet Rull, per a la
signatura del conveni.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

73. – (20180259) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té
per objecte la gestió i desenvolupament del projecte VinclesBcn i el subministrament
de 2.000 tauletes, servei de manteniment de 3.000 tauletes i 3.000 connexions a
internet, durant el termini comprès entre els dies 1 de gener de 2020 i 30 de juny de
2020,  d’acord amb el  que estableix  la  clàusula  3  del  plec  de clàusules  administratives
particulars,  i  atesa la  conformitat  del  contractista,  d’acord amb el  que estableixen els
articles 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de I'UTE TUNSTALL TELEVIDA – VODAFONE – SALTÓ,
amb  CIF  U-67369173,  la  despesa  de  961.069,92  euros,  inclòs  el  10%  i  el  21%  d’IVA
segons la prestació, del 21% en el cas de subministrament de tauletes i amb el
manteniment  dels  preus  unitaris  fixats  en  l’adjudicació  del  contracte,  dels  quals
929.125,92 euros amb càrrec a la partida 0201 22719 23033 i 31.944,00 euros amb
càrrec a la partida 0201 63622 23033 de l'exercici de l'any 2020 condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR
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l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció
d’aquesta  notificació,  comparegui  per  formalitzar  la  pròrroga  del  contracte  a  les
dependències  del  Departament  de  Serveis  Jurídics  de  l’Àrea  de  Drets  Socials  (passeig
de Sant Joan núm. 75 9è). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

75. – (20190415) AUTORITZAR la despesa de 142.742,05 euros, dels quals 117.968,64 euros
són pressupost net i 24.773,41 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al
tipus del 21%, amb càrrec al pressupost i partida 0201 48903 23231, amb el
desglossament  següent:  l’any  2019  per  import  de  99.919,44  euros,  dels  quals
82.578,05 euros són pressupost net i 17.341,39 euros són en concepte d’Impost sobre
el Valor Afegit al  tipus del 21% i  l’any 2020 per import de 42.822,61 euros, dels quals
35.390,59 euros  són pressupost  net  i  7.432,02 euros  són en concepte d’Impost  sobre
el Valor Afegit al tipus del 21%, subordinat al crèdit que per a aquest exercici autoritzin
els  pressupostos  municipals,  per  a  fer  front  a  les  despeses  de pagament  d’ajudes  per
gestionar  el  programa  “Vacaciones  para  mayores”  2019-2020  lots  2  Costa  Insular
(Balears  i  Canàries)  i  3  Turisme  d’Interior  (Circuits  culturals,  Turisme  de  Natura,
Capitals de Província, Ceuta i Melilla), derivada del conveni signat el 30 de novembre
de 1990 entre l’Ajuntament de Barcelona i  l’Instituto de Mayores  y  Servicios  Sociales,
que aniran destinades a les persones que reuneixin els requisits establerts a la clàusula
primera del conveni. DISPOSAR la despesa, per import de 142.742,05 euros, IVA del
21% inclòs, a favor de la UTE Avoris Retail Division, SLU y Viajes Halcón SAU amb NIF
núm. U16627333, entitat adjudicatària dels serveis d’organització, gestió i execució de
l’esmentat programa de vacances.

76. – (20180360) AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR a favor del Parc Sanitari Pere Virgili la
despesa total de 121.819,80 euros, dels quals 121.819,80 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/48903/23011 del pressupost de l'any 2019, en concepte
de Pagament de l'aportació 2019 al Parc Sanitari Pere Virgili, segons Conveni de
Col·laboració  entre  Servei  Català  de  la  Salut,  l’Ajuntament  de  Barcelona,  l’empresa
pública  Parc  Sanitari  Pere  Virgili,  el  Consorci  Sanitari  de  Barcelona,  l’Institut  de
Prestacions  d’Assistència  Mèdica  al  personal  municipal  i  Prestacions  d’assistència
Mèdica SL, aprovat per Comissió de Govern el 14 de juny de 2018.

77. – (19XC0373) RATIFICAR, la resolució de 12 de desembre de 2019, de la Tinenta
d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Ima. Sra. Laura Pérez
Castaño, que autoritza la despesa per un import de 28.596,01 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/48903/23111 del pressupost de l'any 2019, en concepte
d'aportació municipal establerta en el conveni transaccional signat entre l'Ajuntament
de Barcelona i la Fundació Casa de la Misericòrdia de Barcelona d'1 de novembre de
1993, donant compliment a les sentències del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 1983
i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 13 de juliol de 1992. DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació a favor de la Fundació Casa de la Misericòrdia de Barcelona,
amb NIF G08291650.

78. – (19S18121) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 95.081,00 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/46761/23013 del pressupost de l'any 2019, a
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favor del Consorci D'Atenció Primària de salut de l'Eixample, amb NIF Q080196I, en
concepte de manteniment dels espais comuns de l'edifici del carrer Comte Borrell 305
durant l'any 2019, per donar compliment a la clàusula segona del conveni entre
l’Ajuntament de Barcelona i el Servei Català de la Salut de 30 de març de 2011.

79. – (20190146) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Barcelona i el Consorci de l’Auditori de Barcelona per a l’organització dels Concerts de
Nadal de cant coral de la gent gran Canta Gran del 2019 i 2020. AUTORITZAR i
DISPOSAR  la  despesa  de  140.000,00  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
0201 48903 23231, dels quals 70.000,00 euros corresponen al pressupost de l’exercici
l’any 2019 i  70.000,00 euros de l’any 2020, condicionats aquests darrers a l’existència
de crèdit adequat i  suficient,  a favor del Consorci  de l’Auditori  de Barcelona, amb NIF
Q5856358F, per fer front a les despeses derivades del conveni. FACULTAR la Ima. Sra.
Margarita Marí Klose, Regidora d'Infància, Joventut, Persones Grans i Diversitat
Funcional  de l’Ajuntament de Barcelona per a la  signatura de l’esmentat conveni,  així
com la de tots aquells documents que se’n derivin.

80. – (20190486) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Barcelona i el Consorci de Fira Internacional de Barcelona per a la realització del
projecte del Saló “La ciutat dels somnis – Festival de la Infància” 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 per un import de
119.000 euros, amb càrrec a la partida 0201 48903 23213 del pressupost 2019 a favor
del Consorci de Fira Internacional de Barcelona, amb NIF Q-0873006-A, per fer front a
les despeses derivades del conveni.

81. – (2019/694) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i la
Fundació  Privada  Grain  per  al  projecte  “Barcelona  Capital  Mundial  de  l’Alimentació
Sostenible,  des  de  la  Justícia  Global  i  mitjançant  la  sobirania  alimentaria”  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 90.000,00 euros, que
representa el 50,00% del projecte, que té un import de 180.000,00 euros. DECLARAR la
no-inclusió  en  convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els
informes  que  consten  a  l’expedient.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la  despesa  a  favor  per
un import  de 90.000,00 euros,  amb càrrec a la  partida 0701/48749/23291 per a  l’any
2019, a favor de la Fundació Privada Grain amb CIF G59361873. 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.

82. – (20190283) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Taula d’entitats del
Tercer  Sector  Social  de  Catalunya,  amb  NIF  núm.  G63371421,  per  a  l’execució  del
projecte “M4Social”, amb la finalitat de  treballar conjuntament i col·laborar per dur a
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terme iniciatives conjuntes per reforçar el compromís amb el benestar de les
persones,  especialment  d’aquelles  que  tenen  més  dificultats  per  desenvolupar  una
vida en plenitud dels drets i llibertats, així com sumar esforços que contribueixin a
enfortir la cohesió social de la ciutat, 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 37.916,00 euros,
equivalent al 41,21% del cost total del projecte (92.000 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  Taula
d’entitats  del  Tercer  Sector  de Catalunya,  amb NIF  núm. G63371421,  la  despesa total
de 37.916,00 euros, equivalent al 41,21% del cost total del projecte (92.000,00 euros)
a  càrrec  de  la  partida  0201  23034  48903  del  pressupost  de  l’any  2019  de  la  Direcció
d’Estratègia  i  Innovació.  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal  que  en  un  termini  no
superior als tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat realitzada presenti
la justificació corresponent. La justificació es referirà a activitats efectuades i despeses
realitzades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

83. – (20190344)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Consell  de  la
Joventut  de  Barcelona,  amb  NIF  núm.  V08825804,  per  a  l’execució  del  projecte
“Foment  de  l’associacionisme juvenil,  emancipació  i  educació  2019”,  per  fomentar  la
participació  i  donar  suport  a  l’associacionisme  juvenil  de  la  ciutat  de  Barcelona
garantint el seu funcionament estructural com a part del projecte, 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 i 6.3 de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import
de 142.094,00 euros, equivalent al 81,48% del cost total del projecte que ascendeix a
la quantitat total de 174.394,00 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  Consell  de  la  Joventut  de  Barcelona,
amb NIF núm. V08825804, la despesa de 142.094,00 euros, amb càrrec de la partida
0201 23221 48903 del pressupost de l’any 2019, equivalent al 81,48% del cost total del
projecte (174.394,00 euros). Tenint en compte la subvenció que preveu concedir
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per valor de 12.000,00 euros, equivalent al
6,88%  del  cost  total  del  projecte,  l’import  conjunt  de  les  subvencions  municipals
sol·licitades ascendeix a 154.094,00 euros, la qual cosa suposa el 88,36% del total.
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal  que en un termini no superior als tres mesos a
comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat  realitzada  presenti  la  justificació
corresponent. La justificació es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades
entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

84. – (20190355)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Fundació  Salut  i
Comunitat, amb CIF G61878831, per a l’execució del projecte “KMK: KÈ M’EXPLIKES?”,
amb la finalitat d’oferir  atenció,  orientació i  acompanyament a joves de 15 a 26 anys,
amb  patologia  dual,  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
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novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, per un import de 30.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els  informes  que
consten  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR,  a  favor  de  la  Fundació  Salut  i
Comunitat amb NIF G61878831, la despesa de 30.000,00 euros, amb càrrec a la
partida  0201  48903  31111,  de  l’exercici  del  2019,  equivalent  al  53,68%  del  cost  total
del  projecte  (55.881,78  euros).  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal  que  en  un
termini  no  superior  als  tres  mesos  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat
realitzada presenti la justificació corresponent. La justificació es referirà a activitats
efectuades  i  despeses  realitzades  entre  l’1  de  gener  de  2019  i  el  31  de  desembre  de
2019.

85. – (20190357)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Fundació  Vidal  i
Barraquer,  amb  CIF  G-08420119,  per  a  l’execució  del  projecte  “Millora  de  la  salut
mental comunitària als barris amb especials dificultats en salut del districte de Sant
Andreu”,  amb la  finalitat  de  millorar  la  detecció  dels  riscos  i  trastorns  i  augmentar  la
capacitat de demanar ajuda dels propis afectats/es al districte de Sant Andreu; 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 30.000,00
euros.  DECLARAR  la  no-inclusió  en  convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic
justificades  en  els  informes  que  consten  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR,  a
favor de la Fundació Vidal i Barraquer amb NIF G-08420119, la despesa de 30.000,00
euros, amb càrrec a la partida 0201 48903 31111, de l’exercici del 2019, equivalent al
63,62%  del  cost  total  del  projecte  (47.158,04  euros).  REQUERIR  l’entitat  beneficiària
per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de la finalització de
l’activitat  realitzada  presenti  la  justificació  corresponent.  La  justificació  es  referirà  a
activitats  efectuades  i  despeses  realitzades  entre  l’1  de  gener  de  2019  i  el  31  de
desembre de 2019.

86. – (20190359)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Fundació  Roure,
amb NIF núm. G65616526, per a l’execució del projecte "Viure i conviure", per millorar
la  qualitat  de  vida  de  la  gent  gran,  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 30.000,00 euros.
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades
en  els  informes  que  consten  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR,  a  favor  de
Fundació Roure, amb NIF núm. G65616526, la despesa de 30.000,00 euros, amb càrrec
a  la  partida  0201  48903  23231,  de  l’exercici  del  2019,  equivalent  al  30,33%  del  cost
total  del  projecte (98.901,12 euros).  REQUERIR l’entitat beneficiària per tal  que en un
termini  no  superior  als  tres  mesos  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat
realitzada presenti la justificació corresponent. La justificació es referirà a activitats
efectuades  i  despeses  realitzades  entre  l’1  de  setembre  de  2019  i  el  31  d’agost  de
2020.
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87. – (20190409) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Taula d’entitats del
Tercer  Sector  Social  de  Catalunya,  amb  NIF  núm.G63371421,  per  a  l’execució  del
projecte  “Impulsar  la  col·laboració  de  les  entitats  socials  de  la  ciutat  en  el
desenvolupament de l’estratègia d’inclusió i  reducció de les desigualtats socials”, amb
la  finalitat  de  col·laborar  en  l’elaboració  e  implementació  de  l’estratègia  d’inclusió  i
reducció de les  desigualtats  socials,  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 i 6.3 de la
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17
de desembre de 2010, per un import de 70.000,00 euros, equivalent al 47,62% del cost
total del projecte (147.000 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  Taula  d’entitats  del  Tercer  Sector  de  Catalunya,
amb NIF núm. G63371421, la despesa total de 70.000,00 euros, equivalent al 47,62%
del cost total del projecte (147.000,00 euros) a càrrec de la partida 0201 23034 48903
del  pressupost  de  l’any  2019  de  la  Direcció  d’Innovació  Social.  REQUERIR  l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de la
finalització  de  l’activitat  realitzada  presenti  la  justificació  corresponent.  La  justificació
es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades entre l’1 de gener de 2019 i el
31 de desembre de 2019.

88. – (20190410)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Banco
Farmaceutico,  Associació,  amb  NIF  núm.  G64771322,  per  a  l’execució  del  projecte
anomenat  “suport  a  les  persones  amb  desigualtat  a  l’accés  als  medicaments”,  per
proporcionar medicaments a les persones més desfavorides de la nostra societat, per
tal de tenir accés a la medicació i fer-se càrrec de les despeses derivades de la malaltia,
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 30.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els  informes  que
consten  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR,  a  favor  de  Banco  Farmaceutico,
Associació, amb NIF núm. G64771322, la despesa de 30.000,00 euros, amb càrrec a la
partida  0201  48903  31111  de  l’exercici  del  2019,  equivalent  al  60% del  cost  total  del
projecte (50.000,00 euros), degudament justificat per la cap del Departament de Salut,
en  el  seu  informe  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es
dona  per  reproduït.  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal  que  en  un  termini  no
superior als tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat realitzada presenti
la justificació corresponent. La justificació es referirà a activitats efectuades i despeses
realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

89. – (20190416) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i  Fundación Privada
Instituto  de  Salud  Global  Barcelona,  amb  NIF  núm.  G65341695,  per  a  l’execució  del
projecte “Reforçant la ciutat de Barcelona com a capital europea de recerca, translació
i  innovació”,  per  incidir  en  la  millora  de  la  salut  de  la  ciutadania,  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,
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General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010,  per un import
de 250.000,00 euros, equivalent al 50,00% del cost total del projecte que ascendeix a
la quantitat total de 500.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria
pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  l’informe  que  consta  en  l’expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Fundación Privada Instituto de Salud Global
Barcelona, amb NIF núm. G65341695, la despesa total de 250.000,00 euros, equivalent
al  50  % del  cost  total  del  projecte  (500.000,00  euros),  d’acord  amb el  desglossament
següent: 50.000,00 euros aniran a càrrec de la partida 0501-48902-15011 del
pressupost  2019  de  la  Gerència  d’Àrea  d’Ecologia  Urbana;  50.000,00  euros  aniran  a
càrrec  de  la  partida  0702-48741-46311  del  pressupost  2019  de  la  Gerència  d’Àrea
d’Economia,  Recursos  i  Promoció  econòmica;  100.000,00  euros  aniran  a  càrrec  de  la
partida D-0701-48741-23291 del pressupost 2019 de la Direcció de Serveis Justícia
Global i Cooperació Internacional; i 50.000,00 euros aniran a càrrec de la partida 0201-
48903-31111  del  pressupost  2019  del  Departament  de  Salut.  REQUERIR  l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de la
finalització  de  l’activitat  realitzada  presenti  la  justificació  corresponent.  La  justificació
es  referirà  a  activitats  efectuades  i  despeses  realitzades  entre  l’1  de  gener  i  el  31  de
desembre de 2019.  FACULTAR la  Ima.  Sra.  Laura  Pérez  Castaño,  Tinenta  d’Alcaldia  de
Drets  Socials,  Justícia  Global,  Feminismes i  LGTBI,  l’Im.  Sr.  Jaume Collboni  i  Cuadrado,
Tinent d’Alcaldia  d’Economia, Treball, competitivitat i Hisenda i Ia lma. Sra. Janet Sanz
i  Cid,  Tinenta  d’Alcaldia  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat,  per  a  la
signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots  aquells  documents  que  se’n
derivin.

90. – (20190425)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Creu  Roja
Espanyola,  amb  NIF  núm.  Q2866001G,  per  a  l’execució  del  projecte  “Programes  de
voluntariat per a la promoció de la salut per persones en situació de fragilitat a
Barcelona”, per desenvolupar accions de promoció de la salut a través de la prevenció i
l’educació  a  la  ciutadania,  i  en  especial,  actuant  amb  les  persones  que  es  troben  en
situació  de  major  vulnerabilitat,  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 i 6.3 de la
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17
de desembre de 2010, per un import de 75.000,00 euros, equivalent al 70,67% del cost
total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 106.120,07 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  Creu  Roja
Espanyola, amb NIF núm. Q2866001G, la despesa total de 75.000,00 euros, a càrrec de
la  partida  0201  48903  31111  del  pressupost  de  l’any  2019,  equivalent  al  70,67%  del
cost  total  del  projecte  (106.120,07 euros).  REQUERIR l’entitat  beneficiària  per  tal  que
en un termini no superior als tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat
realitzada presenti la justificació corresponent. La justificació es referirà a activitats
efectuades  i  despeses  realitzades  entre  l’1  de  gener  de  2019  i  el  31  de  desembre  de
2019.
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91. – (20190454)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Fundació
Barcelonabeta  Brain  Research Center,  amb NIF  núm.  G65895401,  per  a  l’execució  del
projecte  “Programa  ALFAcognició”,  per  entendre  les  fases  més  primerenques  i
precedents  a  la  demència  deguda  a  la  malaltia  d’Alzheimer,  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 i 6.3 de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import
de 150.000,00 euros, equivalent al 50,00% del cost total del projecte que ascendeix a
la quantitat total de 300.000 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública
per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els  informes  que  consten  en  l’expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Fundació Barcelonabeta Brain Research Center,
amb NIF núm. G65895401, la despesa de 150.000,00 euros, equivalent al 50 % del cost
total  del  projecte  (300.000,00  euros),  d’acord  amb  el  desglossament  següent:
50.000,00 euros van a càrrec de la partida 0201-49803-31111 del pressupost 2019 del
Departament de Salut; 50.000,00 euros a càrrec de la partida 0702-48833-46311 de la
Gerència  d’Àrea  d’Economia,  Recursos  i  Promoció  econòmica;  i  50.000,00  euros  a
càrrec  de  la  partida  0701-92011-48903  de  la  Primera  tinència  d’Alcaldia  de  l’exercici
2019.  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal  que  en  un  termini  no  superior  als  tres
mesos  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat  realitzada  presenti  la  justificació
corresponent. La justificació es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. FACULTAR la Ima. Sra. Gemma Tarafa
Orpinell,  Regidora  de  Salut,  Envelliment  i  Cures  i  l’Im.  Sr.  Jaume Collboni  i  Cuadrado,
Tinent  d’Alcaldia  d’Economia,  Treball,  competitivitat  i  Hisenda,  per  a  la  signatura  de
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

92. – (20190470)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  l’entitat  Biciclot
SCCL,  amb  NIF  núm.  F60628187,  per  a  l’execució  del  projecte  “The  right  to  wind  in
your  hair-  En  bici  sense  edat”,  per  fer  promoció  i  difusió  del  citat  programa  i  poder
arribar al màxim de participants i donar resposta a les necessitats detectades en
aquest  grup  de  població,  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 i 6.3 de la normativa
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre
de 2010, per un import de 31.000,00 euros amb el desglossament següent: 24.500,00
euros com aportació dinerària, equivalent a un 49,84% del cost total; i 6.500,00 euros
com aportació en espècie, equivalent a un 13,23% del cost total del projecte.
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades
en  els  informes  que  consten  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR,  a  favor  de
l’entitat  Biciclot  SCCL,  amb NIF núm. F60628187,  la  despesa de 24.500,00 euros,  amb
càrrec de la partida 0201-49803-23231 del pressupost 2019 del Departament de
Promoció de la Gent Gran, que equival a un 49,84% del cost total del projecte
(49.155,00  euros).  Tenint  en  compte  l’aportació  en  espècie  dels  3  tricicles  cedits  per
l’Ajuntament  de Barcelona per  a  la  realització  del  projecte  “The right  to  wind in  your
hair-  En  bici  sense  edat”,  valorats  en  6.500,00  euros  com  a  rendiment  en  espècie,
equivalent a un 13,23% del cost total del projecte, l’import conjunt de les subvencions
municipals sol·licitades ascendeix a 31.000,00 euros, la qual cosa suposa el 63,07 % del
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total.  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal  que  en  un  termini  no  superior  als  tres
mesos  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat  realitzada  presenti  la  justificació
corresponent. La justificació es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. FACULTAR la Ima. Sra. Margarita Marí
Klose, Regidora d'Infància, Joventut i  Persones Grans, per a la signatura de l’esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

93. – (20190474) APROVAR l’annex II al conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i Cruz Roja Española a Barcelona, amb CIF Q2866001G, per a realització del
projecte  de  promoció  i  atenció  a  la  gent  gran,  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 38.220,47
euros.  DECLARAR  la  no-inclusió  en  convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  i
social justificats en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a
favor de Cruz Roja Española a Barcelona, amb CIF Q2866001G la despesa de 38.220,47
euros,  amb càrrec a la partida 0201.23231.48903, de l’exercici  del  2019, equivalent al
50%  del  cost  total  del  projecte  (76.440,94  euros).  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per
tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de la finalització de
l’activitat  realitzada  presenti  la  justificació  corresponent.  La  justificació  es  referirà  a
activitats  efectuades  i  despeses  realitzades  entre  l’1  de  gener  de  2019  i  el  31  de
desembre  de  2019.  FACULTAR  la  Ima.  Sra.  Margarita  Marí  Klose,  Regidora  d’Infància,
Joventut i Persones Grans, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots
aquells documents que se’n derivin.

94. – (19XC0259 (19S17382)) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Cruz
Roja Española, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa
amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte anomenat "Projecte d'acollida de
persones immigrants i sol·licitants de protecció internacional" (annex III al conveni
marc de col·laboració en l'àmbit de l'atenció a persones en temes de migració
internacional), per un import de 246.078,00 euros, equivalent al 50% del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 492.157,11 euros i una durada fins al 31
de desembre de 2019, de conformitat amb els articles 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i 6 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 per raons d'interès públic justificades en els informes
que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
246.078,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48544/23161 del
pressupost de l'any 2019, a favor de Cruz Roja Española amb NIF Q2866001G, per al
desenvolupament del "Projecte d'acollida de persones immigrants i sol·licitants de
protecció internacional" (annex III al conveni marc de col·laboració en l'àmbit de
l'atenció a persones en temes de migració internacional). FACULTAR la lma. Sra. Laura
Pérez Castaño, Quarta Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat
conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. REQUERIR l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31 de
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desembre de 2019, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb el pacte setè del conveni.

95. – (2019/700) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i el
Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament  pel  projecte  “Barcelona  enforteix  la
Cooperació  Internacional  feta  entre  els  municipis”,  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 155.200,00 euros, que
representa el 80% del projecte, que té un import de 194.000 euros. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes
que  consten  a  l’expedient.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la  despesa  per  un  import  de
155.200,00 euros, amb càrrec a la partida 0701/48738/23291 distribuïts en 77.600,00
euros per a l’any 2019 i 77.600,00 euros per a l’any 2020, condicionat a l’existència de
crèdit suficient i adequat, a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
amb CIF G17125832. REQUERIR l´entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a tres mesos de la finalització de l´activitat parcial o final del projecte presenti
la justificació de l´aplicació dels fons rebuts, d´acord amb allò establert al pacte 6è del
conveni. FACULTAR a la Quarta Tinenta d´Alcaldia, la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño per
a la signatura del conveni.

96. – (20190526) ENCARREGAR a l'Institut Municipal de Serveis Socials, amb CIF P0800234G,
l’execució de les previsions del conveni marc signat entre l’Ajuntament de Barcelona i
Cáritas  Diocesana  de  Barcelona  en  matèria  de  projectes  d’atenció  social  a  sectors  de
població en risc a Barcelona,  aprovat per la Comissió de Govern de 6 d'abril de 2017 i
subscrit en data 20 d’abril de 2017. NOTIFICAR l’Institut Municipal de Serveis Socials de
Barcelona, amb CIF P0800234G, i a Cáritas Diocesana de Barcelona, amb NIF
R0800314G, el present acord. PUBLICAR el referit encàrrec a la Gaseta Municipal.

97. – (20190479) APROVAR les bases específiques de la XXXIV edició dels Premis 8 de març-
Maria  Aurèlia  Capmany  d’acord  amb les  bases  generals  aprovades  per  la  comissió  de
govern, en sessió d’11 d’octubre de 2017, i publicades al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona el 27 de novembre de 2017. CONVOCAR la XXXIV edició dels Premis 8 de
març-Maria Aurèlia Capmany i FIXAR el termini de presentació de sol·licituds des del
dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província fins
el 31 de gener de 2020. AUTORITZAR la despesa de 18.000,00 euros amb càrrec a la
partida 0801-48101-23241del pressupost de l’exercici 2020, condicionats a l’existència
de crèdit adequat i suficient per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest Premi.
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.

98. – (20190527)  APROVAR  inicialment  les  Bases  generals  dels  Premis  del  “Festival  Brot,
Festival de Música Jove de Barcelona”. 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
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locals;  30.2  de  la  llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de
les  administracions  públiques  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.  PUBLICAR-LES al  Butlletí  oficial  de
la  Província  de  Barcelona  e  inserir  una  referència  d’aquest  anunci  a  la  Gaseta
Municipal.

99. – (2016/161  IMPD)   APROVAR  l’addenda  al  conveni  interadministratiu  de  col·laboració
entre  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  l´Ajuntament  de  Barcelona  i  l´Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona sobre polítiques i accions
conjuntes sobre els desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda del municipi de
Barcelona en el període 2016-2019, signat el 6 de maig de 2015, i al conveni que el
modifica el 2 de gener de 2017, en el sentit de prorrogar la seva vigència fins al 31 de
desembre de 2022, d´acord amb la clàusula primera d’aquest darrer conveni i en virtut
de l´article 49.2 de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre de 2015, de règim jurídic del sector
públic.

Districte de Sant Andreu

100. – (17001408 (2054/2017))  PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins
al 31.12.2020, el contracte 17001408-001 que té per objecte els serveis de lleure
infantil barris franja Besòs, adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura SL, amb NIF
B63033740, per un import total de 154.361,61 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 154.361,61 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 140.328,74 euros i import IVA de 14.032,87 amb tipus
impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0609, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2020. REQUERIR l'adjudicatari
per tal que formalitzi el contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Martí

101. – (20184003)  PRORROGAR  el  conveni  de  gestió  cívica  del  Casal  de  Barri  Ca  l’Isidret  a
favor de la Taula Eix Pere IV, amb NIF G67034801, des de l’1 de gener de 2020 fins al
31  de  desembre  de  2020 a  l’empara  del  que  s’estableix  a  la  clàusula  3  de  l’esmentat
conveni; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 35.000,00 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent
atès  que  l’execució  de  la  gestió  cívica  es  realitzarà  a  l’exercici  següent  a  la  seva
formalització, en concepte de subvenció a favor de la Taula Eix Pere IV, amb NIF
G67034801,  prevista  a  la  base  quarta  de  les  bases  reguladores  de  l’adjudicació  de  la
gestió cívica; REQUERIR l’entitat gestora que, en el termini màxim de 5 dies a partir del
dia després de la notificació del present acord, comparegui a les dependències
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municipals  per  a  la  signatura  de  la  pròrroga  de  l’esmentat  conveni;  FACULTAR  el
regidor  del  Districte  de  Sant  Martí,  l’Ilm.  Sr.  David  Escudé  Rodríguez,  per  la
formalització de la pròrroga de la gestió cívica.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

102. – (20194260 L02) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L02, corresponent al Lot 2 del
contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 2: Vestit tècnic
forestal]  a  l’empresa VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL,  SLU,  amb NIF  B65622821,  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, per un import màxim de 171.457,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els
preus unitaris oferts; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
despesa, de la qual 141.700,00 euros corresponen al preu net i 29.757,00 euros a l'IVA,
al tipus del 21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 85.728,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22104/13612 0401 i un import (IVA inclòs) de 85.728,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a
l’actual; atès que l’adjudicació del contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de la
seva execució. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 7.085,00 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 que 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 el Cap de Departament de
Logística i Infraestructures; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

103. – (20194260 L03) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L03, corresponent al Lot 3 del
contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 3: Calçat] a
l’empresa FAL CALZADOS DE SEGURIDAD, SA amb NIF A26268508 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, per un
import màxim de 218.889,00 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris oferts;
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la qual
180.900,00 euros corresponen al preu net i 37.989,00 euros a l'IVA, amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 164.197,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 54.692,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
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l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401, condicionat a l'existència de crèdit
adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a  l’actual,  atès  que  l’adjudicació  del
contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de la seva execució; FIXAR l'import de
la garantia definitiva en 9.045,00 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 el Cap de Departament de Logística i Infraestructures;
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

104. – (20194260 L04) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L04, corresponent al Lot 4 del
contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 4: Vestit de
pluja  i  alta  visibilitat]  a  l’empresa  EL  CORTE  INGLES,  SA  amb  NIF  A28017895  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, per un import màxim de 59.895,00 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els
preus unitaris ofertats; EXCLOURE de la licitació a l’empresa TRANSDUERO SL, amb NIF
B47264593, atès que la mostra presentada no s’ajusta als requisits de color establerts
com  a  característica  del  material,  a  l’apartat  5.4.4  al  plec  de  prescripcions  tècniques;
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la qual
49.500,00 euros corresponen al preu net i 10.395,00 euros a l'IVA, al tipus del 21%,
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 39.930,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 19.965,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401, condicionat a l'existència de crèdit
adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a  l’actual,  atès  que  l’adjudicació  del
contracte s’aprova en l’exercici  anterior  a  l’inici  de la  seva execució;  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 que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

105. – (20194260 L05) DECLARAR deserta la licitació del contracte 19002280L05,
corresponent al Lot 5 del contracte de subministrament de vestuari, equips de
protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 5:
Complements] per no haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR de l'autorització de la
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despesa l’import de 26.378,00 euros amb càrrec a les partides i  als pressupostos amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 16.214,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 10.164,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401; DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

106. – (20194260 L06) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L06, corresponent al Lot 6 del
contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 6: Vestit de
gala] a l’empresa URVINA, SL amb NIF B50021658 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, per un import màxim de
24.079,00 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris oferts; DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la qual 19.900,00 euros
corresponen al preu net i 4.179,00 euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.854,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 10.224,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401; condicionat a l'existència de crèdit
adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a  l’actual,  atès  que  l’adjudicació  del
contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de la seva execució; FIXAR l'import de
la garantia definitiva en 995,00 euros i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia;
REQUERIR  l'empresa adjudicatària 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 dependències; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

107. – (20194260 L09) DECLARAR deserta la licitació del contracte 19002280L09,
corresponent al Lot 9 del contracte de subministrament de vestuari, equips de
protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 9:Tèxtil de
parc], per no haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR de l'autorització de la despesa
l’import  de  4.961,00  euros  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos  amb  el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.480,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 2.480,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401; DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

108. – (20194260 L11) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L11, corresponent al Lot 11
del contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
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i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 11: Guants
mecànics]  a  l’empresa  WATERFIRE,  SL,  amb  NIF  B60163052,  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, per un
import màxim de 6.050,00 euros (IVA inclòs) i d'acord amb els preus unitaris oferts;
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la qual 5.000,00
euros corresponen al preu net i 1.050,00 euros  a l'IVA, al tipus del 21%, amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.025,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 3.025,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401, condicionat a l'existència de crèdit
adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a  l’actual,  atès  que  l’adjudicació  del
contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de la seva execució; la FORMALITZACIÓ
del  contracte  s’efectuarà  mitjançant  la  firma  d’acceptació  de  l’empresa  adjudicatària
de  la  notificació  d’aquesta  resolució;  DESIGNAR  com  a  responsable  del  contracte  el
Cap de Departament de Logística i Infraestructures; DONAR-NE compte a la Comissió
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

109. – (20194260 L12) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L12, corresponent al Lot 12
del contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 12: Pantaló
d’oficina]  a  l’empresa  Vestilab  Clean  Room  Control,  SL,  amb  NIF  B65622821,  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, per un import màxim de 21.780,00 euros (IVA inclòs) i d'acord amb els
preus unitaris ofertats; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
despesa, de la qual 18.000,00 euros corresponen al preu net i 3.780,00 euros  a l'IVA,
al tipus del 21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.520,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22104/13612 0401 i un import (IVA inclòs) de 7.260,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a
l’actual, atès que l’adjudicació del contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de la
seva  execució;  la  formalització  del  contracte  s’efectuarà  mitjançant  la  firma
d’acceptació  de  l’empresa  adjudicatària  de  la  notificació  d’aquesta  resolució;
DESIGNAR com a responsable del contracte el Cap de Departament de Logística i
Infraestructures; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

110. – (20194260 L13) DECLARAR deserta la licitació del contracte 19002280L13,
corresponent al Lot 13 del contracte de subministrament de vestuari, equips de
protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 13:
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Vestuari auxiliar], per no haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR de l'autorització de
la despesa l’import d'11.253,00 euros amb càrrec a les partides i als pressupostos amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 6.534,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 4.719,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401; DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

111. – (20194260 L14) DECLARAR deserta la licitació del contracte 19002280L14,
corresponent al Lot 14 del contracte de subministrament de vestuari, equips de
protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 14:
Identificacions i galons], per no haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR de
l'autorització de la despesa l’import de 20.909,77 euros amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 18.990,71
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22104/13612 0401 i un import (IVA inclòs) de 1.919,06 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401; DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

112. – (20194049_19S06229)   APROVAR  les  tarifes  a  què  s’ha  d’ajustar  la  liquidació
justificativa de les despeses derivades de l’execució de l’encàrrec de gestió relatiu a la
constitució i gestió d'un equip d'agents cívics d'acord amb les prescripcions
determinades al seu annex, aprovat per la Comissió de Govern de 2 de maig de 2019,
tarifes  que  figuren  a  l’informe  de  Barcelona  de  Serveis  Municipals  SA,  de  17  de
desembre  2019,  d’acord  amb  allò  previst  a  l’article  32.2.a  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Ciutat Vella

113. – (20152802) AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un
import de 12.361,71 euros, amb càrrec al pressupost 2019 i aplicació pressupostària
D/46101/33211, a favor de la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, en
concepte de despeses del segon semestre 2019 corresponents a la conservació i el
manteniment de les instal·lacions, subministraments i serveis que efectua la Diputació
de Barcelona, com a conseqüència de la ubicació de la Biblioteca Francesca
Bonnemaison en un edifici de la seva propietat, de conformitat amb allò acordat en el
Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de
Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern de
l'Ajuntament de Barcelona en sessió de data 19-11-2014.

114. – (20202801) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Federació
Casc Antic Gestió Comunitària amb NIF G65822595, que consta a l'expedient per a la
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concertació de la gestió cívica de l'equipament municipal Casal de Barri Pou de la
Figuera. ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa, a l'entitat Federació
Casc Antic Gestió comunitària, per un import de 406.820,08 euros equivalent al
97,13% del cost total del projecte, i una durada des de l'1 de gener de 2020 fins al 31
de desembre de 2023, 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. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa per un import de 406.820,08 euros amb càrrec als pressupostos indicats en
aquest mateix document i aplicació pressupostària D/48794/92416, a favor de l'entitat
Federació Casc Antic Gestió Comunitària amb NIF G65822595, per subvencionar
l'execució del projecte ja indicat, condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 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. FACULTAR per a la signatura del
conveni al regidor del Districte de Ciutat Vella, Im. Sr. Jordi Rabassa Massons.

Districte de l'Eixample

115. – (20169204) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte número 15C00020, que té
per objecte la Gestió i explotació del centre cívic i Casal infantil Cotxeres Borrell i
l'Auditori de Calàbria, 66, de l'1 de gener al 31 de març del 2020, per un import de
77.597,04 euros, d'acord amb l'art 235 a) del ROAS, article 29.4 5è paràgraf i article
288 a) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i el plec de clàusules
administratives,  segons  informes  adjunts.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  l’import  de
77.597,04 euros a favor de Transit Projectes, NIF B59489351, adjudicatària del
contracte,  amb  càrrec  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació
pressupostària D/0602/48998/33711 en aquest mateix document. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció
d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la continuïtat del contracte a les
dependències del Departament de Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable la
Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

116. – (20169203) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte número 15C00024, que té
per objecte la Gestió i explotació del centre cívic i casal infantil de la Sagrada Família,
de l'1 de gener al 31 de març de 2020, per un import de 93.774 euros, d'acord amb
l'art 235 a) del ROAS, article 29.4 5è paràgraf i article 288 a) de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic i el plec de clàusules administratives, segons informes
adjunts.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  l’import  de  93.774  euros  a  favor  de  INCOOP,  SCCL,
NIF  F60137411,  adjudicatària  del  contracte,  amb  càrrec  a  l’exercici  pressupostari  de
l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/0602/48998/33711. REQUERIR  l'adjudicatari
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta
notificació, comparegui per formalitzar la continuïtat del contracte a les dependències
del Departament de Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable la Sra. Maribel
Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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117. – (20209201 ) ADJUDICAR el contracte núm. 19C00018, que té per objecte la Gestió i 
dinamització CC Casa Elizalde, ubicats al carrer València, 302 del Districte de
l'Eixample, per un import de 408.697,13 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Calaix de Cultura, SL,
amb NIF B-63033740, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb el següent
desglossament: un import de 188.564,11 euros amb càrrec al pressupost de l’any 2020
i un import de 220.133,02 euros al  de l’any 2021, ambdós a l’aplicació pressupostària
D/48998/33711/0602,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient   en  els
pressupostos esmentats. 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 dependències Dept. Recursos Interns. DESIGNAR com a
responsable de la concessió la Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

118. – (20209201) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número
19C00018, que té per objecte la Gestió i dinamització CC Casa Elizalde, per un import
de 39.242,87 euros, IVA inclòs (28.655,89 euros any 2020 i 10.586,98  euros any 2021)
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, per
baixa en l'adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports

119. – (20209203) ADJUDICAR el contracte núm. 19C00020, que té per objecte la Gestió i 
dinamització CC Casa Golferichs, ubicat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 491 i
l'Espai fotogràfic Català Roca, ubicat a l'Espai Arenes del  Districte de l'Eixample, per un
import de 471.477,40 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient a Calaix de Cultura, SL, amb NIF b-
63033740, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb el següent
desglossament: un import de 227.647,58 euros amb càrrec al pressupost de l'any 2020
i un import de 243.829,82 euros any 2021, ambdós a l'aplicació pressupostària
D/48998/33711/0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos esmentats. FIXAR en 23.573,87 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 garantia. DESIGNAR com a responsable de la
concessió la Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

120. – (20209203) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número
19C00020, que té per objecte Gestió  Centre Cívic Casa Golferichs i Espai Català Roca
per un import de 39.262,24 euros, IVA exclòs  (22.844,42 euros any 2020 i 16.417,82
euros any 2021) amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix
document, per baixa en l'adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

121. – (20209204) ADJUDICAR el contracte núm. 19C00021, que té per objecte la Gestió i 
dinamització CC Ateneu Fort Pienc i casal infantil Fort Pienc, ubicats a la Pl. Fort Pienc,

 



CG 43/19 44/47

4-5 del  Districte de l'Eixample, per un import de 560.186,59 euros, exempt d'IVA, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
Calaix de Cultura, SL, amb NIF b-63033740, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada
quantitat amb el següent desglossament: un import de 273.750,25 euros amb càrrec al
pressupost de l'any 2020 i un import de 286.436,34 euros de l'any 2021, ambdós a
l'aplicació pressupostària D/48998/33711/0602, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos esmentats. 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 dependències Dept.
Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable de la concessió a la Sra. Maribel Ujeda.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

122. – (20209204) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número
19C00021, que té per objecte la Gestió i dinamització CC Ateneu Fort Pienc i casal
infantil Fort Pienc, per un import de 45.283,41 euros (25.393,75 euros any 2020 i
19.889,66 euros any 2021) amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
aquest mateix document, per baixa en l'adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sants-Montjuïc

123. – (20209201) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de dinamització de
l'equipament i prestació de serveis socioculturals del Centre Cultural Albareda, amb
objectius d'eficiència social", amb núm. de contracte 19005024, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 330.203,34 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 549.352,89 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 272.895,32 euros i import de l'IVA de 57.308,02 euros; i amb càrrec a les partides i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 27.844,18
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0603, un import (IVA inclòs) de 302.359,16 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603;
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 compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

Districte de Gràcia

124. – (202000009) INICIAR l'expedient per a la contractació, en la modalitat de concessió de
serveis,  de l’explotació del  bar-cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del  Districte de
Gràcia,  per  un  termini  d’1  any  i  9  mesos,  des  de  l’1  d’abril  de  2020  fins  al  31  de
desembre de 2021, amb una cànon mínim anual de 21.000,00 euros i amb un valor
estimat de 776.625,00 euros; amb número de contracte 19C00027, mitjançant
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tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit previst a l’article 160
i successius de la LCSP; 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. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Andreu

125. – (09-CONV-606/19)  APROVAR  el  conveni  de  gestió  cívica  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona-Districte  de  Sant  Andreu,  i  l’Associació  Veïnal  Sant  Andreu  Sud,  per  a  la
gestió de l’equipament del Casal de Barri de Can Portabella, pel període 1 de gener de
2020 fins al 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga per un període d’1
any més. ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa, a favor
de  l’Associació  Veïnal  Sant  Andreu  Sud  amb  NIF  G58460338,  per  un  import  de
111.500,00  euros,  per  a  l’anualitat  2020,  equivalent  al  77,16%  del  cost  total  del
projecte, d’acord amb l’establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de
subvencions de l’Ajuntament; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 111.500,00 euros
per  a  l’exercici  2020,  amb  càrrec  als  pressupostos  2020  i  partida  48902/92416,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent per a
aquest exercici, per subvencionar l'execució del projecte que té per objecte la gestió
cívica de l'equipament municipal Casal de Barri de Can Portabella; REQUERIR l'entitat
beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2021, presenti la justificació dels fons
rebuts,  mitjançant  un  compte  justificatiu  amb  aportació  d’informe  d’auditor
condicionat  al  compliment  dels  requisits  de  l’article  74.1  del  RD  887/2006,  d’acord
amb  el  què  estableix  l’article  10è  de  la  Normativa  general  de  subvencions  de
l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la Ima. Sra. Lucía Martín González, regidora del
Districte de Sant Andreu, per a la signatura de l’esmentat conveni,  així  com la de tots
aquells documents que se’n derivin.

126. – (09-CONV-607/19) APROVAR el conveni entre el senyor Xavier Martín Vilà i
l’Ajuntament  de  Barcelona  –Districte  de  Sant  Andreu-,  relatiu  a  la  donació  d’un
pergamí del segle XV; ACCEPTAR i AGRAIR la donació realitzada pel senyor Xavier
Martín Vilà; i FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de
l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents se’n derivin.

127. – (09-CONV-608/2019)  APROVAR  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona i la Societat Cultural i Esportiva La Lira, per a la gestió corresponsable de
l’edifici del carrer Coroleu, 15, i la planta baixa del carrer Abad Odó, 22, de Barcelona,
de Barcelona; ATORGAR una subvenció excepcional mitjançant concessió directa, a
favor de la Societat Cultural i Esportiva La Lira, amb NIF G58301466, per un import de
52.776,75 euros per a l’anualitat 2020, equivalent al 48,61% del cost total del projecte
denominat "Projecte sociocultural i de dinamització de SCE la Lira", el qual ascendeix a
la  quantitat  de  108.567,61  euros,  d’acord  amb  els  articles  22.2.c)  i  28,  ambdós  de  la
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  i  l’article  6.2  de  la
Normativa  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la
despesa de 52.776,75 euros a favor de la Societat cultural i Esportiva La Lira, amb
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càrrec a la partida pressupostària D/48999/92416 per a l’anualitat 2020, supeditada a
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient.  REQUERIR  l'entitat  beneficiària  per  tal  que,
abans del 31 de març de 2021, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un
compte  justificatiu  simplificat,  d’acord  amb  el  què  estableix  l’article  10è  de  la
Normativa general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

128. – (09-CONV-610/2019) APROVAR el conveni de col·laboració entre la secció de
diplomàcia  pública  de  l’Ambaixada  dels  Estats  Units  d’Amèrica  a  Espanya  i  Andorra  i
l’Ajuntament  de  Barcelona-Districte  de  Sant  Andreu  i  el  Consorci  de  Biblioteques  de
Barcelona, per regular la implantació del programa dels American Space a la Biblioteca
Can  Fabra  –  Ignasi  Iglésias;  FACULTAR  la  regidora  del  Districte  de  Sant  Andreu,  Ima.
Sra. Lucía Martín González per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots
aquells documents que se’n derivin.

Districte de Sant Martí

129. – (19003196)  INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió i Programa de
dinamització sociocultural del Centre Cívic Can Felipa, amb núm. de contracte
19003196, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 810.852,89 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.255.236,29 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 670.126,36 euros i import de l’IVA de 140.726,53 euros,
i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs)  de 102.869,88 euros a  l’exercici  pressupostari  de l’any 2022 i  a  l’aplicació
pressupostària D/22719/33711 0610, un import (IVA inclòs) de 405.427,05 euros a
l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33711
0610,  un  import  (IVA  inclòs)  de  302.555,96  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any
2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 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  compte
d’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

130. – (20204000) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri La Pau a l'Associació Cultural i
Recreativa La Pau, amb NIF G58315672, per haver obtingut la millor puntuació d'acord
amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació de la
gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus
comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats; DISPOSAR la despesa a favor
de l'Associació Cultural i Recreativa La Pau, amb NIF G58315672, en concepte de
subvenció prevista a la base quarta de les bases reguladores de l'adjudicació de la
gestió cívica per un import de 55.000,00 euros per l'any 2020 amb càrrec al/s
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionats a
l'existència de crèdit adequat i suficient; REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el
termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del
conveni de formalització de la gestió cívica; REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el
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termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti
justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i
memòria justificativa del cost total del projecte; FACULTAR el regidor del districte de
Sant Martí  per a la signatura de l’esmentat conveni;  DONAR-NE compte a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

Mocions

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (32/2020) RECTIFICAR, a l’empara d’allò disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de
l’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,
l’error  material  detectat  a  la  base  15ª  –Valoració  del  projecte  –  requisits  i  criteris  de
valoració específics- de les Bases reguladores de la convocatòria ordinària de
subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a
l'any 2020 -aprovades per la Comissió de Govern el 5 de desembre de 2019 i
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 de desembre de
2019-, en el sentit que, a l’àmbit temàtic S -Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i Drets dels
Animals-, a la pàgina 49 in fine, On diu: “L'import sol·licitat no podrà superar el 12.000
euros,  excepte  les  sol·licituds  dirigides  al  programa:  Promoció  d’activitats  i  iniciatives
pel  coneixement  i  difusió  de  l’arquitectura  i  la  protecció  del  patrimoni  arquitectònic
històric-artístic de la ciutat que no té topall econòmic.” Ha de dir: “No es fixa un import
màxim  a  sol·licitar  per  als  programes  d’Ecologia,  Urbanisme  i  Mobilitat  ,  i  Drets  dels
Animals.”

EL SECRETARI GENERAL
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