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Ref:CG 23/18 

 
ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 21 de juny de 2018. 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 14 de juny de 2018. 

 
Part decisòria 
 
Propostes d’acord 
 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 

 
1.-  (54/2018 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David García Sánchez (mat. 

6000398) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional 
d’Auxiliar administratiu, amb destinació a l’Arxiu Fotogràfic de l’Institut de Cultura de Barcelona, 
desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Suport 5, i l’activitat privada per compte propi 
en fotografia de moda. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa 
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de 
les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.-  (2018/116 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Martín Gómez (mat. 

3005185) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional 
d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM l’Argimon de l’Institut Municipal d’Educació 
d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol Tècnica 5 (80.50.SE.10), 
i l’activitat privada per compte d’altri com a Professora de castellà a la Talk Monkey, SL, fins al 30 de 
juny de 2018. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa 
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de 
les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3.-  (2018/137 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maite Utrera Carvajal (mat. 

3100216) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional 
d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l'EMB l’Aliança de l’Institut Municipal d’Educació 
d‘aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5 - 80.50.SE.10 -, i l’activitat privada per 
compte d’altri a la Fundació privada Pere Closa Formació i Promoció Gitanos a Catalunya, com a 
Educadora de reforç escolar. La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en 
l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà de 
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desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4.-  (275/2018) DECLARAR d’interès públic la realització d’una segona activitat pública de direcció, 

coordinació i impartició de cursos, seminaris professionals organitzats per administracions i universitats 
públiques i corporacions de Dret Públic, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona i als seus organismes i ens dependents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
5.-  (235/18) PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord de les parts, per 

un període comprès des de l'1 de juliol de 2018 fins el 30 de juny de 2020, el contracte 16001198-002 
que té per objecte el disseny web i programació webs i aplicacions, adjudicat a l'empresa Servic. 
Desarrollo Or. Soluciones, SL, amb NIF B91732826, per un import total d'1.482.251,00 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.482.251,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionat a l'existència 
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. 

 
6.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 21 de juny de 

2018. 
 
7.-  (04 PPB 2018) APROVAR la modificació dels preus públics de l’àrea de Seguretat i Prevenció per a 

l’any 2018 i successius. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. 

 
8.-  (EM 2018-06/09) ESTIMAR la sol·licitud formulada per la companyia Barcelona d’Aparcaments 

Municipals, SA (BAMSA) mitjançant escrit ingressat al Registre General el dia 24 de maig de 2018. 
AUTORITZAR  l’activitat complementària i la cessió d’espai per instal·lar màquines d’expedició 
automàtica de productes (vending) a l’interior de la totalitat dels aparcaments gestionats per BAMSA en 
l’actualitat i els previstos la seva incorporació en aquest i pròxims anys segons contracte de la 
Concessió atorgada a BAMSA, i amb subjecció a les prescripcions següents: - La present autorització 
obliga a respectar les prescripcions dels Plecs de Bases i Tècnic i del Contracte de Concessió. - 
BAMSA acreditarà que ha realitzat concurrència pública per a la selecció de l’operador. - BAMSA, 
comunicarà a l’Ajuntament de Barcelona la celebració del contracte amb tercers per al 
desenvolupament de l’activitat, prèviament a la seva perfecció i amb indicació del tercer contractat, i un 
cop signat per les parts contractants li facilitarà un original de l’esmentat contracte i detall gràfic i 
descriptiu dels espais ocupats. - L’espai cedit per a la instal·lació de les màquines vending s’ubicarà en 
zones properes als caixers automàtics de pagament sense que interfereixin la circulació de vehicles i 
vianants i sense ocupar cap plaça d’aparcament. - La sectorització, en el seu cas, de línia elèctrica i 
comptador propi, es realitzarà garantint la seguretat elèctrica de l’aparcament, amb el compliment de la 
normativa vigent i supervisada per l’equip tècnic de BAMSA. - Haurà de comptar amb els títols 
habilitants preceptius per al seu desenvolupament, els quals s’hauran d’emetre a favor de la titularitat 
de qui desenvolupi aquesta activitat. - Aquesta autorització s’atorga per a un termini màxim no superior 
a la durada de la Concessió. - L’operador que realitzi l’activitat haurà d’estar al corrent de les seves 
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obligacions fiscals, laborals i de seguretat social i comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil. - 
L’operador haurà de conservar les instal·lacions en bon estat d’ús i neteja i amb el correcte 
funcionament del servei. PRECISAR que es respectarà i prevaldrà la funció principal de l’aparcament 
sobre l’activitat complementària que s’autoritza, i NOTIFICAR aquest acord a la interessada. 

 
9.-  (2018/339) AUTORITZAR la presentació de sol·licitud de subvenció davant el Ministeri de la 

Presidència i Administracions Territorials per a la realització del Projecte d’inserció sociolaboral adreçat 
als col·lectius en situació de vulnerabilitat a través d’itineraris personalitzats de formació, pràctica 
professional i acompanyament personalitzat, d’acord amb l’Ordre PRA/37/2018, de 16 de gener i la 
Resolució de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes 
i Ens Locals, per la què s’aprova la convocatòria 2018 d’ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el 
Programa Operatiu (POEFE), destinades a entitats locals per la inserció de les persones més 
vulnerables; ENCARREGAR la gestió dels tràmits necessaris per a l’execució i la justificació del 
projecte, una vegada atorgada aquesta subvenció, a la Societat Privada Municipal Barcelona Activa 
SAU en la seva condició d’ens municipal encarregat de l’execució de les polítiques de l’Ajuntament en 
matèria d’ocupació i per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics per a la realització del 
Projecte;  FACULTAR la Gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la signatura de tots els documents relatius a la sol·licitud i a l’execució del Projecte. 

 
10.-  (2018/303) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Planeta MED SLU 

per la realització del Projecte Docs Barcelona Festival 2018, Festival Internacional de Cinema 
Documental i Activitats Professionals, amb la finalitat de promoure el sector, generar contingut i 
posicionar Barcelona com a capital del documental a través d’un festival dirigit a professionals, 
estudiants i públic en general, 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 35.000,00 euros; DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en l’informe que consta a 
l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 35.000,00 euros amb càrrec a la partida 
corresponent; REQUERIR a l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos a 
comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada, presenti la justificació de l’aplicació dels fons 
rebuts; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 
conveni. 

 
11.-  (908/2018) APROVAR el Projecte de desconstrucció de les estructures auxiliars i carpes provisionals 

del mercat de Sant Antoni situades a la ronda de Sant Antoni i al carrer Compte Urgell, al Districte de 
l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del 
Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 585.577,84 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya; PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a l'IMMB la gestió 
de l’actuació. 

 
12.-  (909/2018) APROVAR el Projecte de desconstrucció de la llosa de fonamentació sota les carpes 

provisionals del mercat de Sant Antoni situades a la Ronda Sant Antoni, al districte de l’Eixample de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
523.699,76 euros, IVA del 21% inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió 
de l’actuació. 

 
13.-  (3–102/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-102/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2018, provinents de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme 
corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, per finançar varis projectes municipals en matèria de 
turisme aprovats en la Comissió de Govern, de 31 de maig de 2018, per un import total de 637.495,80 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable 18060695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
14.-  (3-103/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-103/2018 de modificacions de crèdit, consistent en, per una 

part, la generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 
de l’exercici 2018 , provinent de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme 
corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, per finançar el projecte per a la convivència i el bon 
veïnatge a l’espai públic del Districte de Ciutat Vella, aprovat en Comissió de Govern, de 31 de maig de 
2018, per import de 590.000,00 euros; i per una altra part, en l’anul·lació de transferència de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, per import de 590.000,00 euros, 
per despeses del mateix projecte finançades per Pressupost Municipal, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 18060795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
15.-  (3-104/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-104/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 386.573,29 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. 18060791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
16.-  (3-105/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-105/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2018, d’acord amb els ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya (Servei d’Ocupació 
de Catalunya), per atendre despeses derivades del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i del 
programa Treball i Formació, per un import total de 2.999.052,72 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 18060895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord 
a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
17.-  (3-106/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-106/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 15.276.934,83 euros, per fer front a despeses derivades del Conveni de Finançament del 
Sistema de Transport Públic per a l’any 2018, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18061191; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i 
Hisenda. 
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18.-  (3-107/2018) APROVAR l’expedient núm.3-107/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 
generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2018, provinents dels compromisos d’ingressos de diferents col·laboradors en el Conveni 
Multilateral per articular la col·laboració de les parts en el desenvolupament de la Plataforma Live, per 
un import de 23.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18061195; i PUBLICAR aquest acord a 
la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
19.-  (418/18) ADJUDICAR, d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, l’acord marc de serveis 

amb núm. de contracte 18001531, que té per objecte la fixació de les condicions per a la contractació 
dels serveis d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o famílies 
(en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris de protecció 
internacional, que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, derivades a la Direcció d’Atenció i 
Acollida a Immigrants, així com la designació o homologació d’entitats proveïdores, amb mesures de 
contractació pública sostenible; DESIGNAR les entitats homologades i adjudicatàries de l’Acord marc, 
en virtut del rànquing assolit, segons l’informe de la Direcció d’Atenció i Acollida d’Immigrants, d'11 de 
maig de 2018; LOT 1: Servei d’acolliment d’habitatges temporals i  d’intervenció especialitzada per a 
persones soles o parelles: 1. Fundació Privada FICAT. 2 Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat 
(CCAR). 3. Fundació Iniciatives Solidàries. 4. Filles de la Caritat Fundació Social Llar de Pau. 5. 
Fundació Benallar. 6. Associació Prohabitatge. 7. Associació Catalana per a la integració 
d'homosexuals, bisexuals i transexuals immigrants ACATHI; LOT 2: Servei d’acolliment d’habitatges 
temporals i d’intervenció  especialitzada per a famílies: 1. Fundació Privada FICAT. 2. Fundació 
Benallar. 3. Filles de la Caritat Fundació Social Llar de Pau. 4. Fundació Iniciatives Solidàries. 5. 
Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). 6. Associació Prohabitatge; LOT 3: 
Servei d’acolliment d’habitatges temporals i d’intervenció especialitzada per a persones i/o famílies que 
requereixen d’intervenció d’alta intensitat per situacions complexes: 1. Fundació Benallar. 2. Filles de la 
Caritat Fundació Social Llar de Pau. 3. Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). 
4. Associació Catalana per a la Integració d'homosexuals, bisexuals i transexuals immigrants ACATHI; 
FORMALITZAR l’Acord Marc en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'adjudicatari 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
20.-  (121/2018) APROVAR inicialment les bases específiques dels Premis del Consell Municipal 

d’Immigració de Barcelona 2018; SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils 
a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els 
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals; 83 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; 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; 
TENIR-LES per aprovades definitivament sempre que no s'hagin presentat al·legacions durant el 
període d'informació pública. CONVOCAR els Premis del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
2018, condicionat a l'aprovació definitiva de les esmentades Bases; ESTABLIR el termini de presentació 
de sol·licituds des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
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de Barcelona i fins al 10 d’octubre de 2018; AUTORITZAR la despesa de 9.000,00 euros amb càrrec a 
la partida 0801- 48101-23261 del pressupost de 2018. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
21.-  (20145002) ACORDAR la continuïtat del servei relatiu a la Concessió, Gestió i Explotació del Centre 

Cívic Barceloneta, contracte número 14C00011, adjudicat a Progess, SL (Projec. Gestió Serveis Socials 
SL), NIF B59960526, per raó d'interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis del Centre 
Cívic Barceloneta del Districte de Ciutat Vella, fins al 31 de desembre de 2018, data en què es preveu 
finalitzar el procediment administratiu del nou contracte de serveis. AUTORITZAR  i DISPOSAR la 
despesa per un import màxim de 194.237,92 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades 
en aquest mateix document, en concepte de subvenció màxima per mantenir l'equilibri econòmic, a 
favor de Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF B59960526. 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 Districte de Ciutat Vella. 

 
22.-  (20145003) ACORDAR la continuïtat del servei relatiu a la Concessió Gestió Dinamització Casals Gent 

Gran, Josep Trueta, Pati Llimona, Josep Tarradelles, Casc Antic i Mediterrània, contracte número 
14C00007, adjudicat a Esport3 Serveis Alternatius SL, NIF B62068713, per raó d'interès públic i per tal 
de garantir la continuïtat dels serveis dels diferents casals de gent gran del Districte de Ciutat Vella, fins 
al 31 de desembre de 2018, data en què es preveu finalitzar el procediment administratiu del nou 
contracte de serveis. AUTORITZAR  i DISPOSAR la despesa per un import màxim de 277.817,92 euros 
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, en concepte de 
subvenció màxima per mantenir l'equilibri econòmic, a favor de l' Esport3 Serveis Alternatius SL, NIF 
B62068713. 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 Districte de Ciutat Vella. 

 
Districte de l'Eixample 

 
23.-  (20189104) PRORROGAR el contracte 18XP0038 que té per objecte el lloguer del local del carrer 

Aragó, 326-328, on s’ubica l’OAC del Districte de l’Eixample, a favor de Aragon 326, CB, amb NIF 
E65885220, per un termini de 4 anys (del 20 de juliol de 2018 al 19 de juliol de 2022) i una renda 
mensual de 9.434,30 euros, més serveis i més IVA 21%, mitjançant la nòmina de lloguer amb la 
subjecció a les normes de la Llei d’arrendaments urbans. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 
l’esmentat contracte, corresponent a la 3a pròrroga, per un import de 568.552,32 euros (dels quals 
469.877,95 euros corresponen al preu net i els restants 98.674,37 euros a l’IVA), amb càrrec als 
pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. 

 
24.-  (20189201) ADJUDICAR el contracte núm. 17006723, que té per objecte la Gestió i dinamització dels 

Espais i Casals de la Gent Gran del Districte de l'Eixample, durant el període de l'1 d'agost fins al 31 de 
desembre de 2020 al per un import de 2.489.297,78 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta 
de valoració i classificació continguda en l'expedient a l'Assoc. Esportiva de l'Eixample de Barcelona,  
amb NIF G08943813, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 
sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es 
partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: import adjudicació 2.262.997,99 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA 
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de 226.299,79 euros. FIXAR en 113.149,90 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. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per formalitzar el contracte a les 
dependències del Dep. Recursos Humans Interns del Districte de l’Eixample, en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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. DONAR compte del present acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció. 

 
25.-  (20189201) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 17006723, que té per 

objecte la Gestió i dinamització dels Espais i Casals de Gent Gran del Districte de l’Eixample, per un 
import de 152.585,30 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 
document, per baixa en l'adjudicació. 

 
Districte de les Corts 

 
26.-  (C109-2018-0001) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Paideia, per l’ús de les taules d’horts urbans assenyalades amb els números 17 a 19, i 32 a 34, 
situades al passatge Felipe de Paz. FACULTAR l'Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte de 
les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
27.-  INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió, dinamització i administració del Centre Cívic 

Carmel, amb núm. de contracte 18002094, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 700.000,00 euros (IVA inclòs) i un valor 
estimat d'1.157.024,80 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 càrrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost 
net 578.512,40 euros i import de l'IVA de 121.487,60 euros; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
28.-  (2062/2018) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei de gestió dels Centres Cívics del 

Districte de Sant Andreu, amb núm. de contracte 18003066, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 2.956.530,47 euros (IVA inclòs) 
i un valor estimat de 4.961.950,45 euros, distribuït en els següents lots: Lot núm. 01, Centre Cívic Bon 
Pastor, per un import de 462.060,59 euros IVA inclòs; Lot núm. 02, Centre Cívic Baró de Viver i Espai 
de la gent gran, per un import de 515.011,57 euros IVA inclòs; Lot núm. 03, Centre Cívic Trinitat Vella, 
per un import de 587.217,73 euros IVA inclòs; Lot núm. 04, Centre Cívic La Sagrera, per un import de 
526.389,68 euros IVA inclòs; Lot núm. 05, Centre Cívic Navas, per un import de 865.850,90 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 
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seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que 
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 2.443.413,61 
euros i import de l'IVA de 513.116,86 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

 
29.-  (09-CONV-581/2018) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona -Districte 

de Sant Andreu- i l’Associació Club Lleuresport, per a la realització del projecte Sinèrgics de Baró de 
Viver, al Districte de Sant Andreu, pel període 1 de juliol de 2018 a 31 de desembre de 2018. 
ATORGAR una subvenció nominativa mitjançant concessió directa, a favor de l’Associació Club 
Lleuresport amb NIF G60320132, per un import de 55.000,00 euros, equivalent al 100% del cost total 
del projecte, i una durada des de l'1 de juliol de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, d’acord amb 
l’establert als articles 22.2.a) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l'art. 6.1 a) de la normativa general de subvencions de l’Ajuntament; AUTORITZAR i  
DISPOSAR la despesa de 55.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 48820/92412, a 
l’Associació Club Lleuresport, per subvencionar l'execució del projecte Sinèrgics de Baró de Viver, al 
Districte de Sant Andreu per període 1 de juliol de 2018 i fins al 31 de desembre de 2018. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2019, 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. FACULTAR la regidora del Districte de Sant 
Andreu, Ima. Sra. Laia Ortíz i Castellví, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
30.-  (20180184) ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals SA, amb NIF 

A08765919, en la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona, la construcció d’un 
aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic municipal situat al 
carrer Thous (Districte d’Horta-Guinardó) i la seva explotació com servei públic d’aparcament, amb 
subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, que s’aproven per 
un període de 50 anys de conformitat amb la seva clàusula desena; i PUBLICAR el present acord i les 
prescripcions generals que regeixen l’encàrrec en el perfil del contractant. 

 
31.-  (20180185) ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals SA, amb NIF 

A08765919, en la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona, la construcció d’un 
aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic municipal situat al 
carrer Josep Soldevila (Districte Sant Andreu) i la seva explotació com servei públic d’aparcament, amb 
subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, que s’aproven per 
un període de 50 anys de conformitat amb la seva clàusula desena; i PUBLICAR el present acord i les 
prescripcions generals que regeixen l’encàrrec en el perfil del contractant. 

 
32.-  (20180186) ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals SA, amb NIF 

A08765919, en la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona, la construcció d’un 
aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic municipal situat al 
carrer Ramiro de Maeztu (Districte d'Horta-Guinardó) i la seva explotació com servei públic 
d’aparcament, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, 
que s’aproven per un període de 50 anys de conformitat amb la seva clàusula desena; i PUBLICAR el 
present acord i les prescripcions generals que regeixen l’encàrrec en el perfil del contractant. 
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Districte de Sants-Montjuïc 
 
33.-  (3BD 2016/136) APROVAR definitivament el Projecte d’adequació d’un solar al carrer Priorat per a 

convertir-lo en àrea d’estada per a les persones i d’esbarjo per a gossos, al Districte de Sants-Montjuïc 
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 911.877,82 euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació. 

 
34.-  (18PL16579) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la regulació de la instal·lació d’ascensors exteriors als edificis 
d’habitatge al barri de La Marina del Port, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un 
mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o 
parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de les Corts 

 
35.-  (02g122/2) RESOLDRE l’escrit d’al·legacions presentat durant el tràmit d’informació pública i audiència 

als interessats en  l’Operació Jurídica Complementària 2 del Projecte de reparcel·lació de la Unitat 
d’actuació núm. 1 de la Modificació del Pla General Metropolità del sector de l’entorn del carrer 
Anglesola, a executar per cooperació,  aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en 
data 10 de maig de 2006 i ferm en via administrativa des del 26 de setembre de 2006, en el sentit que 
justificadament i raonadament, figura en l’informe de data 9 de maig de 2018, que consta en l’expedient 
i que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 168.2 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’Operació Jurídica 
Complementària II del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’actuació núm. 1 de la Modificació del Pla 
General Metropolità del sector de l’entorn del carrer Anglesola, aprovat definitivament per acord de la 
Comissió de Govern en data 10 de maig de 2006 i ferm en via administrativa des del 26 de setembre de 
2006, consistent en la incorporació de les condicions especifiques del dret de reallotjament a favor dels 
afectats urbanístics, amb títol legítim d’ocupació, en la finca de resultat 3 de l’àmbit a càrrec del conjunt 
de la comunitat reparcel·latòria, i l’actualització de les càrregues urbanístiques atenent el Projecte 
d’urbanització de l’àmbit aprovat definitivament en data 15 d’octubre del 2008. PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO 
individualment a cadascun dels interessats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

 
Districte de Nou Barris 

 
36.-  (8BD 2016/080) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la plaça Sóller, al barri 

de la Porta, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 
de 4.494.819,21 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 
l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies 
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en 
compte els dies corresponents al mes d’agost; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió 
de l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
37.-  (10BD2018009) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Binèfar, entre la 

rambla Prim i la Via Trajana, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost d’1.582.015,31 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, 
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; ACLARIR que durant aquest 
còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost i ENCARREGAR a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
38.-  (17PL16517) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la regulació i condicions edificatòries del front situat a la 
confluència del carrer Llull amb el carrer Llacuna (finques carrer Llull 147-159 i carrer Llacuna 39-47), 
promogut per Arofish SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat 
termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
39.-  (18PL16568) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a determinació dels paràmetres edificatoris del Front consolidat 
del carrer Doctor Trueta, cantonada carrer Ciutat de Granada, promogut per Promoción Ciudad de 
Granada 11, S.L.; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini 
s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L 
al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


