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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 4 de juliol de 2019

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 4 de
juliol  de  2019,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  DE  GOVERN  en  sessió  ordinària,  sota  la
presidència de l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims.
Srs.: Joan Subirats Humet, Laura Pèrez Castaño, Lucia Martín González, Eloi Badia
Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé i Gemma Tarafa Orpinell, assistits pel
Secretari General, Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid i Jordi Martí Grau.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 26 de juny
de 2019, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNICA la
resolució següent:

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Única. – (19000043)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de  Barcelona,
de 14 de juny de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària,  regulació  harmonitzada,  a  l’empresa  Intergraph  España,  SA,  els  serveis  de
suport  i  manteniment  del  sistema  de  gestió  d’emergències  de  la  Guàrdia  Urbana  i
Bombers de Barcelona anomenat Mycelium amb mesures de contractació pública
sostenible,  per  un  pressupost  total  d’adjudicació  de  2.067.531,84  euros  (IVA  inclòs
amb un valor estimat d'1.710.743,79 euros (IVA exclòs) i un termini màxim d’execució
de 36 mesos.

b) Informes
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C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

1. – (19SD0092PU) APROVAR inicialment la segona modificació del Projecte d’Urbanització
del Sector 2 de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit discontinu: Batlló-
Magòria i les parcel·les situades a Via Laietana, 2 i 8-10, Pau Claris, 158-160, Girona,
20  i  Carrera,  12  (aprovada  definitivament  per  acord  de  la  Subcomissió  d’Urbanisme
del municipi de Barcelona en sessió del 2 d’octubre de 2006 (DOGC de 24/11/2006) i
del planejament derivat posterior que desenvolupa l’esmentada modificació de PGM,
el qual projecte d’urbanització fou aprovat  fou aprovat definitivament per acord de la
Comissió de Govern en sessió de data 24 de novembre de 2010 i modificat  per
primera vegada per acord de la Comissió de Govern en sessió de 16 de març de 2017;
la  qual  segona  modificació  del  projecte  d’urbanització  deriva  de  la  necessitat  de  no
incloure  les  intervencions  vinculades  a  l’edifici  de  la  Subestació  elèctrica
transformadora dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ubicada a la
cantonada de la Gran Via i Mossèn Amadeu Oller i, també, de la necessitat de
resoldre  el  desnivell  existent  entre  el  peu  de  dit  edifici  i  les  rasants  de  l’entorn  a
diferents nivells, especialment en les façanes que donen a la urbanització de la zona
verda,  de  conformitat  amb  els  informes  dels  REP’S  municipals  que  consten
degudament incorporats a l’expedient i que a aquests efectes es dóna per reproduïts,
per  un  import  de  2.001.177,44  €,  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 pel termini d’un mes, 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.  PRECISAR  que  l’esmentat  termini  s’amplia  en
un  mes  en  cas  que  coincideixi  totalment  o  parcialment  amb  el  mes  d’agost;
NOTIFICAR-LO als departaments implicats en aquest procediment; DONAR-NE compte
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Ciutat Vella

2. – (14gu70-01) DESESTIMAR la sol·licitud formulada en data 27 de març de 2018 per el
senyor Omar Laarbi en nom i representació de la senyora Rahma Samli Amar, en la
qual demana que se li reconegui el dret a percebre interessos de demora en la
tramitació  i  pagament  de  la  indemnització  que  li  va  correspondre  en  l’execució  del
Projecte  de  Reparcel·lació  del  Polígon  d’Actuació  Urbanística  del  Pla  de  Millora
Urbana de les finques 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 del carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18, 20,
22 i 24 del carrer Lancaster aprovat definitivament el 3 de novembre de 2016, i ferm
en  via  administrativa,  pels  motius  que  s’exposen  a  l’informe  del  departament  de
reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal
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d’Urbanisme,  de  25  de  juny  de  2019,  que  a  efectes  de  motivació  s’acompanya  a
l’expedient i es té íntegrament per reproduït.

3. – (14gu70-02) DESESTIMAR la sol·licitud presentada, el 27 de setembre de 2017, pel Sr.
Antonio Calvache López en la qual demana que se li reconegui el dret a percebre
interessos de demora en la tramitació i pagament de la indemnització que li va
correspondre  en  l’execució  del  Projecte  de  Reparcel·lació  del  Polígon  d’Actuació
Urbanística del Pla de Millora Urbana de les finques 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 del carrer
Arc del Teatre i 14, 16, 18, 20, 22 i 24 del carrer Lancaster aprovat definitivament el 3
de  novembre  de  2016,  i  ferm  en  via  administrativa,  pels  motius  que  s’exposen  a
l’informe  del  departament  de  reparcel·lacions  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió
Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 25 de juny de 2019, que a efectes
de motivació s’acompanya a l’expedient i es té íntegrament per reproduït.

4. – (14gu70-03) DESESTIMAR la sol·licitud presentada, el 29 de gener de 2019, pel Sr.
Budh Singh Kaur i la Sra. Balwinder Kaur Singh, en la qual demana que se li reconegui
el dret a percebre interessos de demora en la tramitació i pagament de la
indemnització que li  va  correspondre en l’execució del  Projecte de Reparcel·lació  del
Polígon d’Actuació Urbanística del Pla de Millora Urbana de les finques 4, 6, 8, 10, 12,
14 i 16 del carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18, 20, 22 i 24 del carrer Lancaster aprovat
definitivament el 3 de novembre de 2016, i ferm en via administrativa, pels motius
que  s’exposen  a  l’informe  del  departament  de  reparcel·lacions  de  la  Direcció  de
Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme,  de  25  de  juny  de
2019,  que  a  efectes  de  motivació  s’acompanya  a  l’expedient  i  es  té  íntegrament  per
reproduït.

5. – (14gu70-04) DESESTIMAR la sol·licitud presentada, l'11 de gener de 2019, per la
senyora Mei Ying Wang Wang Chen en la qual demana que se li reconegui el dret a
percebre interessos de demora en la tramitació i pagament de la indemnització que li
va  correspondre  en  l’execució  del  Projecte  de  Reparcel·lació  del  Polígon  d’Actuació
Urbanística del Pla de Millora Urbana de les finques 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 del carrer
Arc del Teatre i 14, 16, 18, 20, 22 i 24 del carrer Lancaster aprovat definitivament el 3
de  novembre  de  2016,  i  ferm  en  via  administrativa,  pels  motius  que  s’exposen  a
l’informe  del  departament  de  reparcel·lacions  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió
Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 25 de juny de 2019, que a efectes
de motivació s’acompanya a l’expedient i es té íntegrament per reproduït.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

6. – (16e00130)  REFUSAR,  d’acord  amb  l’establert  a  l’art.  30  de  la  Llei  d’Expropiació
Forçosa, el full d’apreuament particular que per import de 3.500.000,00 euros, més el
5%  de  premi  d’afecció,  han  formulat  els  Srs.  Enrique  Aguilera  Maña  i  Manuela
Martínez  Castro,  en  relació  a  l’expropiació  d’una  porció  de  2.175,85  m2  de  la  finca
número 5-7 del carrer Marmellà, qualificada de sistema de parcs i jardins actuals de
caràcter local (clau 6a) pel Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de
juliol  de  1976;  APROVAR,  d’acord  amb  l’establert  a  l’article  30.2  de  la  Llei
d’Expropiació  Forçosa,  el  full  d‘apreuament  municipal  que  per  import  de  641.125,52
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euros,  inclòs  el  5%  de  premi  d’afecció,  ha  redactat  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió
Urbanística  de  l’Institut  Municipal  d’urbanisme,  en  data  20  de  juny  de  2019.
NOTIFICAR-HO a  la  propietat  perquè dins  dels  deu dies  següents  l’accepti  llisament  i
planerament o bé el rebutgi, formuli les al·legacions i aporti les proves que consideri
adients i, en tal cas, REMETRE l’expedient al Jurat d’Expropiació per a que fixi el preu
just.

7. – (19g51) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 1r de l’article 114
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme  de  Catalunya,  l’advertiment  del  propòsit  d’iniciar  expedient
d’expropiació  per  ministeri  de  la  llei  formulat  el  31  de  juliol  de  2017  pel  Sr.  Antonio
Miguel Sánchez Marrero, en nom i representació de la mercantil SÁNCHEZ MARRERO
ARQUITECTURA, SL, en relació a una porció de terreny de la finca número 3 del
passeig del Pi Forcat, qualificada d’equipaments comunitaris i dotacionals (clau D) pel
Programa de actuación urbanística y PP de ordenación del sector del apeadero de
Vallvidrera  y  de  las  Planas  de  Barcelona,  aprovat  definitivament  el  9  d’octubre  de
1980,  pels  motius  que  figuren  a  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió
Urbanística  de l’entitat  pública  empresarial  Institut  Municipal  d’Urbanisme,  de 20 de
juny  de  2019,  que  a  efectes  de  motivació  s’acompanya  al  present  i  es  té  per
íntegrament reproduït.

Districte de Nou Barris

8. – (18g307)  INCOAR  el  procediment  previst  a  l’article  107  de  la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  las  administracions  públiques  a
l’objecte de declarar lesiu l’acord de la Comissió de Govern de 8 de novembre de 2018
que refusa el full d’apreuament particular i aprova el full d’apreuament municipal per
l’expropiació  de  les  finques  núm.  131  del  carrer  Aiguablava,  núm.  129  del  carrer
Aiguablava,  núm.  102  del  carrer  Aiguablava,  núm.  36  del  carrer  Castell  d’Argençola,
núm.13-15 del carrer Lliçà, núm. 9-11 del carrer Lliça, núm. 7 del carrer Lliçà, núm. 1-5
del carrer Lliça i núm. 1B del carrer Pruit, qualificades de parcs i jardins de nova
creació de caràcter local (clau 6b), de parc urbà-forestal (clau 6f), de transformació de
l’ús existent a parcs i jardins (clau 17/6), de parc forestal (clau 27) i xarxa viària bàsica
(clau 5),  respectivament,  per la Modificació del  Pla General  Metropolità a l’àmbit del
barri de Torre Baró, aprovat definitivament el 15 de desembre de 2003, en base als
motius  consignats  a  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de
l’Institut  Municipal  d’Urbanisme de Barcelona,  de data  19 de juny de 2019,  obrant  a
l’expedient  que  s’acompanya  a  la  present,  i  que  a  efectes  de  fonamentació  es  dóna
per íntegrament reproduït; DONAR TRASLLAT de la present resolució als interessats
atorgant-los un termini de deu dies hàbils per a què puguin presentar al·legacions.

Districte de Sant Martí

9. – (19obo120)  APROVAR  definitivament  el  Projecte  d’urbanització  i  infraestructures  del
c. Tànger (entre Av. Meridiana i c. Àvila); el c. Pamplona (entre Av. Meridiana i Sancho
d’Àvila)  i  el  c.  Àlaba  (entre  Bolívia  i  Sancho  d’Àvila),  al  Districte  de  Sant  Martí,  a
Barcelona,  d’iniciativa  pública,  d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  de  25  de
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març de 2019, que figura a l’expedient administratiu i  que a aquests efectes es dona
per  reproduït,  amb  un  import  de  7.864.425,59  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor
afegit  (IVA)  inclòs;  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’art.  89.6  del  Decret  Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; PUBLICAR
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un dels diaris de
més  circulació  de  la  província,  a  la  Gaseta  Municipal,  i  al  Tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment.

10. – (16gu01)  RESOLDRE  les  al·legacions  formulades  en  el  tràmit  d’informació  pública  del
Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon
d’actuació urbanística del PMU de l’illa delimitada pels carrers Almogàvers, Pamplona,
Pallars  i  Zamora,  en  el  sentit  que  justificadament  i  raonada  figura  en  l’informe  del
Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de
l’Institut  Municipal  d’Urbanisme de  25  de  juliol  de  2018,  que  consta  en  l’expedient  i
que  es  dóna  per  reproduït.  APROVAR definitivament,  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 de compensació bàsica, del
Polígon  d’actuació  urbanística  del  PMU  de  l’illa  delimitada  pels  carrers  Almogàvers,
Pamplona, Pallars i Zamora, formulat per la Junta de Compensació constituïda a
l’efecte,  que  incorpora  les  modificacions  derivades  de  l’acord  d’aprovació  inicial  i  de
l’informe  de  25  de  juliol  de  2018,  així  com  les  noves  circumstàncies  de  les  finques
produïdes  amb  posterioritat  a  l’aprovació  inicial  del  Projecte,  amb  l’observació  que
consta  a  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut
Municipal d’Urbanisme de 25 de juny de 2019 que consta en l’expedient i que es dóna
per reproduït. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei
d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del
Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics
continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, entre
d'altres, la cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant dels
terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament.
SUPEDITAR  l’executivitat  d’aquest  acord  d’aprovació  definitiva  del  Projecte  de
reparcel·lació, i en conseqüència la seva publicació i notificació personal als
interessats,  a  l’aprovació  definitiva  del  projecte  d’urbanització,  de  conformitat  amb
l’article  125  del  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme.  PUBLICAR  aquest  acord  en  el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la
província, i NOTIFICAR-LO individualment als interessats afectats. DONAR-NE compte
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

ÀREA DE DRETS SOCIALS I FEMINISME

11. – (19002467 (0730/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació de la prestació del
Servei  d’Informació,  d’Assessorament  i  d’Acompanyament  Jurídic  a  sol·licitants  i
beneficiaris  de  Protecció  Internacional  al  Servei  d’Atenció  a  Immigrants  Emigrants  i
Refugiats  (SAIER) de la  Direcció d’Atenció i  Acollida a Immigrants de l’Ajuntament de
Barcelona, en aquells aspectes jurídics que siguin necessaris per aquelles persones
susceptibles  de  sol·licitar  petició  d’asil  davant  de  l’Administració  de  l’Estat  amb
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19002467,
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mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 494.127,56 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
898.413,76 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 408.369,89
euros i import de l'IVA de 85.757,67 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR compte
d'aquesta acord a la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports.

12. – (19000942 (0282/19)) ALLIBERAR la quantitat de 71.387,40 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 19000942 que té per objecte la
realització  de  les  tasques  necessàries  per  a  l’execució,  i  desenvolupament  dels
projectes que configuren el Programa BCN Interculturalitat, amb mesures de
contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa QSL Serveis
Culturals SLU, amb NIF B60641925, i retornar-lo a les partides i exercicis que
s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

13. – (19XC0210  (0903/19)  )  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’escola  Virolai
Emsa  i  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  la  realització  d’una  estada  formativa  que  té
com a objectiu  apropar  a  l’estudiant  Sra.  Mar  González  Montesinos  a  un entorn real
d’aprenentatge amb destí a la Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i
Transparència.

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

14. – (533/2019) CONVOCAR 80 places de Bomber/a d'accés, del Servei de Prevenció,
Extinció  d'Incendis  i  Salvament  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  mitjançant  concurs
oposició lliure i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR
compte del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

15. – (19001367 (0402/19)) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques del contracte núm. 19001367 (Exp. núm. 0402/19), de
l’Acord  Marc,  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible,  per  a  la  contractació
dels serveis en assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions,
gestió de la contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals,
i secundàriament, la ideació, la creativitat, el disseny, la producció i la implementació
d’accions  especials  de  comunicació  vinculades  a  les  campanyes  de  mitjans  i  la
designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada per
part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, entitats públiques
empresarials, societats privades municipals i societats amb participació municipal
majoritària. CONVOCAR procediment obert i tramitació ordinària per a la seva
adjudicació, de conformitat amb els articles 156 i següents de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en relació amb els articles 219 i
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següents de la mateixa llei.

16. – (19001291L01 (0385/19)) ADJUDICAR el contracte núm. 19001291L01, que té per
objecte  el  lloguer  de  material  d’infraestructures  (estructures  no  permanents
desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il·luminació )
necessari per al desenvolupament dels actes promoguts pels Districtes o per entitats i
associacions veïnals, comercials o empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics
per a la seva instal·lació i desmuntatge del Districte de l'Eixample-Oficina Promoció
Econòmica durant el període 2019-2020, a Iniciatives Events SL amb NIF B64709363
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 68.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els
preus unitaris ofertats, dels quals 56.198,34 euros corresponen al preu net i 11.801,66
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 34.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/20500/92412 0602; un
import (IVA inclòs) de 34.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/20500/92412 0602. CONDICIONAR la seva realització a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.809,92 euros i RETENIR la garantia
definitiva del preu del contracte. 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 Joana de Luna. DONAR compte d'aquest acord a la
Comissió de Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

17. – (19001291L02 (0385/19)) ADJUDICAR el contracte núm. 19001291L02, que té per
objecte  el  lloguer  de  material  d’infraestructures  (estructures  no  permanents
desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il·luminació) necessari
per al desenvolupament dels actes promoguts pels Districtes o per entitats i
associacions veïnals, comercials o empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics
per a la seva instal·lació i desmuntatge del Districte de Sants-Montjuïc durant el
període 2019-2020, a Iniciatives Events, SL amb NIF B64709363 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 346.811,90 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris
ofertats, dels quals 286.621,40 euros corresponen al preu net i 60.190,50 euros a
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 190.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0603; un
import (IVA inclòs) de 156.811,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0603. CONDICIONAR la seva realització a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
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FIXAR l'import de la garantia definitiva en 14.331,07 euros i RETENIR la garantia
definitiva del preu del contracte. 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 Joana de Luna. DONAR compte d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

18. – (s/n)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 4 de juliol de 2019.

19. – (0783/19) APROVAR inicialment les Bases del Premi Punt de Llibre del Programa
Educatiu El Comerç i les Escoles de l’Ajuntament de Barcelona. ORDENAR la publicació
de  les  esmentades  Bases  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  el  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament de Barcelona, això com la inserció d’una referència d’aquest anunci a la
Gaseta municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies
hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació; i APROVAR definitivament
les  bases,  sempre  i  que  no  s’hagin  formulat  al·legacions  durant  el  període
d’informació pública que facin necessària la seva modificació.

20. – (2019/845) APROVAR el següent Projecte Municipal en matèria de turisme, finançat
pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’Impost sobre Estades
en Establiments Turístics (IEET) per import total de 87.000,00 euros: Servei
d’Intèrprets i  Traductors/es per a les oficines de recepció de denúncies de la Guàrdia
Urbana a la zona d’influència de Ciutat Vella.

21. – (2019/220) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i La
Ciutat Invisible SCCL per al projecte "Centre de Promoció del Cooperativisme de
Barcelona", destinat a establir les condicions i formes de col·laboració en les accions
de  foment  de  l’economia  cooperativa  a  Barcelona,  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,  aprovada  pel  Consell  Plenari  el  17  de
desembre de 2010, per un import de 43.244,01 euros, equivalent a un 59,61% de
l'import del projecte subvencionat, d'un import total de 72.543,85 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  import
total de 43.244,01 euros a favor de la Ciutat Invisible SCCL, amb CIF F63851430 amb
càrrec  a  la  partida  0702/48728/43351,  del  pressupost  de  l’exercici  2019;  REQUERIR
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 Quart Tinent d’Alcaldia per a la signatura del conveni.

22. – (2019/237) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
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l'Associació BICIHUB per al projecte "posada en marxa del Projecte social BICIHUB",
destinat a impulsar la creació de nous projectes, serveis i activitats socials i
empresarials  relacionades  amb  el  món  de  la  bicicleta,  dins  el  marc  de  l’Economia
Social i Solidària, i entre les seves actuacions principals la de gestionar els espais de
l’edifici  de  Can  Picó,  on  té  seu  l’Associació  BiciHub,  perquè  esdevingui  un  centre  de
referència  de  la  bicicleta,  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,
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 120.000,00
euros, equivalent a un 70% de l'import del projecte subvencionat, d'un import total
de 171.430,00 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 import total de 120.000,00 euros a favor de Associació
BICIHUB, amb CIF G67394668 amb càrrec a les partides 0504/48845/13412 i
0702/48845/43351, desglossats en 60.000,00 euros corresponents al pressupost de
l’anualitat  2019  i  60.000,00  euros  corresponents  al  pressupost  de  l’anualitat  2020
condicionats a la existència de crèdit suficient; REQUERIR 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  Comissionat  d’Economia  Social  i  Desenvolupament  Local  i  Consum,
Álvaro Porro González, per a la signatura del conveni.

23. – (2019/288) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Associació Xarxa Economia Solidària per al projecte "Projecció i extensió de
l’economia  solidària  a  Barcelona  2019”,  destinat  a  fer  més  present  i  accessibles  a  la
ciutadania tant  el  relat  de l’ESS com les  iniciatives que la  practiquen,  a  promoure un
major enxarxament tant territorial com sectorial i al reforç i ampliació de la oferta de
mercat  social,  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,  aprovada  pel
Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 87.500,00 euros,
equivalent a un 40,65% de l'import del projecte subvencionat, d'un import total de
215.269,00 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 import total de 87.500,00 euros a favor de Associació Xarxa
Economia Solidària, amb CIF G63881031 amb càrrec a les partides 0702/48539/43351
i  0609/48539/92416  dels  pressupostos  de  l’exercici  2019;  REQUERIR  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 Quart Tinent d’Alcaldia per a la signatura del conveni.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

24. – (2019/287) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Olivera  SCCL  per  al  projecte  "Vinyes  compartides  i  compromeses  –  Can  Calopa",
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destinat a recolzar les activitats previstes pel 2019 dirigides a donar continuïtat al
Projecte de Can Calopa per el desenvolupament del centre Especial de Treball i el
corresponent  projecte  laboral,  formatiu,  assistencial  i  social,  en  l’àmbit  de  la
integració social i ocupacional de persones amb discapacitat psíquica, com a
cooperativa agropecuària i cooperativa de treball associat, 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,  aprovada pel  Consell  Plenari  el  17  de
desembre de 2010, per un import de 220.508,00 euros, equivalent a un 70,13% de
l'import del projecte subvencionat, d'un import total de 314.420,90 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  import
total de 220.508,00 euros a favor de l’Olivera SCCL, amb CIF F25014176 amb càrrec a
la  partida  0702/48729/43351  del  pressupost  de  l’exercici  2019;  REQUERIR  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  Comissionat  d’Economia  Social  i  Desenvolupament  Local  i
Consum, Álvaro Porro González, per a la signatura del conveni.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

25. – (3-119/2019)  APROVAR   l’expedient  núm.3-119/2019  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,
provinents  de  l’aportació  de  la  Generalitat  per  Fons  de  Foment  del  Turisme
corresponent al segon i tercer trimestre de 2018, per finançar projectes municipals en
matèria de turisme, per un import total de 46.000,00 euros, de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  19062595;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la  Gaseta
Municipal. DONAR compte d´aquest acord a la Comissió d´Economia i Hisenda.

26. – (3-120/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-120/2019  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
152.719,84 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.  19062591;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les onze
hores.
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