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Ref:CG 34/18 

 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 

Barcelona, el dia 11 d’octubre de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau 

Ballano. Hi concorre la Ima. Sra. Tinenta d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, i els 

Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 

Cabau, i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i 

Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes 

d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid i l’Im. 

Sr. Regidor i les Imes. Sres. Regidores, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal 

Lago, Josep Ma. Montaner Martorell 

 

 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  

 

 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les deu hores. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 4 d’octubre de 

2018, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 

S'APROVA. 

 

 

 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL 

 

 

 Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a 

la propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera 

següent com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic 

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b)  
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b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (CO 2018-10/11) APROVAR l’Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració 

General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Mobile World Capital Foundation, per a la creació del Consorci 

“Barcelona Mobile World Capital” signat el 14 de febrer de 2013, per tal de donar 

compliment a la disposició addicional setanta-vuitena de la Llei 6/2018, de 3 de 

juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, per la qual es manté 

la consideració d’esdeveniment d’excepcional interès públic la celebració del 

“Barcelona Mobile World Capital“ i s’amplia la durada del programa de suport 

des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2020. 

 

2.- (DP-2018-27147) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l'ús privatiu respecte de part de la planta baixa i la totalitat de la 

segona planta de l’edifici municipal de Can Saladrigas situat al carrer Joncar 

núms. 35-39, amb unes superfícies de sostre de 91,80 m2 i 1.749,65 m2, 

respectivament, en total 1.841,45 m2 st., grafiades en el plànol annex, a favor del 

consorci d’Educació de Barcelona, amb caràcter gratuït i un termini de quatre 

anys prorrogables a quatre anys més, amb la finalitat d’ubicar provisionalment 

part del programa del futur IES 22@; SOTMETRE’L a informació pública durant 

el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR 

per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; 

ADJUDICAR la concessió directament al Consorci d’Educació de Barcelona; 

FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

3.- (2017/1007)  ESTABLIR, en exercici del que preveuen els articles 60 i 61 del vigent 

Text Refós de l’Ordenança municipal de Mercats (TROM) aprovat per acord del 

Consell Municipal en sessió de 28 de novembre de 2008 i modificat parcialment 

en data 28 de juny de 2013,i per a la totalitat dels mercats municipals de la ciutat 

de Barcelona, les associacions de venedors com a figura associativa encarregada 

de dur a terme les funcions que la normativa vigent; ESTIMAR parcialment les 

al.legacions  presentades per la “Federació de Gremis Detallistes de productes 

alimenticis i Associacions de Mercats de Catalunya” (FEGRAM) durant el 

període d’informació pública corresponent a la aprovació inicial dels estatuts tipus 

de les associacions de venedors dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona, 

aprovació acordada per la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament en 

data 10 de juliol de 2018; en el sentit i abast que s’explica en l’informe que consta 

a l’expedient; INADMETRE per extemporànies les al·legacions presentades pels 

senyors Fèlix Ribas Pérez i Jesús Puente Cabrerizo; APROVAR definitivament 

els estatuts tipus de les associacions de venedors dels mercats municipals de la 

ciutat de Barcelona segons el text que consta a l’expedient i que incorpora les 

esmenes acceptades; PUBLICAR aquest acord i el text íntegre dels estatuts tipus 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al 

Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament; i NOTIFICAR individualment a cadascuna de 

les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona la present 

aprovació definitiva, als efectes oportuns. 
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4.- (2018/786)  INADMETRE per extemporànies les al·legacions presentades fora del 

termini d’informació pública atorgat en l’acord d’aprovació inicial que es dirà,  

pels senyors Fèlix Ribas Pérez i Jesús Puente Cabrerizo, d’acord amb l’informe 

obrant a l’expedient que motiva el present acord; APROVAR definitivament la 

modificació parcial del Text Refós de l’Ordenança municipal de Mercats de 

Barcelona (TROM aprovat pel Consell Municipal en data 28 de novembre de 

2008 i modificat parcialment en data 28 de juny de 2013), modificació aprovada 

inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament en data 10 de 

juliol de 2018, exclusivament en els articles i redactat segons la redacció que 

consta a l’expedient; PUBLICAR aquest acord i el text íntegre del TROM amb la 

incorporació del text objecte de la present modificació parcial al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 

d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

5.- (20180228)  APROVAR l’expedient 20180228 de reconeixement de crèdit per un 

import de 6.081,42 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de 

l’empresa Futurgrafic SCCL, amb CIF F59806711, despeses realitzades l’any 

2016 i no reconegudes en l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, 

DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 6.081,42 

euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a 

favor de Futurgrafic SCCL amb CIF F59806711. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

6.- (2018/592)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Científic, a títol pòstum, al Sr. 

Jorge Wagensberg Lubinski per la seva trajectòria dedicada a la ciència del més 

alt nivell, erudita i popular al mateix temps,  i pel diàleg permanent que va establir 

amb disciplines com la literatura o l’art. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

7.- (20190001)  INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de recollida de 

residus municipals i neteja de l'espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-27), 

amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 

18000780, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació de 2.456.595.293,44 euros, IVA 

inclòs, i amb un valor estimat del contracte de 3.254.020.934,38 euros. La 

distribució per als lots del pressupost total de licitació és la següent: LOT núm. 1, 

Zona Centre, per un import de 930.710.626,48 euros IVA inclòs; LOT núm. 2, 

Zona Oest, per un import de 568.743.360,56 euros IVA inclòs; LOT núm. 3, Zona 

Nord, per un import de 415.418.645,44 euros IVA inclòs; LOT núm. 4, Zona Est i 

neteja de platges, per un import de 541.722.660,96 euros IVA inclòs; APROVAR 
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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 la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 2.233.268.448,58 

euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 223.326.844,86 euros; 

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; ENCARREGAR als òrgans que tot seguit s’enumeren 

l’adopció dels actes assenyalats en cada cas per a l’execució de l’esmentat 

contracte: a) A la Comissió de Govern: La incoació dels expedients relatius a 

l’exercici de les prerrogatives assenyalades a l’article 190 de la Llei 9/2017 de 

contractes del sector públic (LCSP); l’aprovació de les modificacions del 

contracte previstes al PCAP quan no comportin despesa o aquesta sigui igual o 

inferior a 15.000.000,00 d’euros; acordar la suspensió temporal del contracte; 

aprovar el pagament directe a subcontractistes en els casos previstos pel PCAP; b) 

A la Gerència de l’àmbit material del contracte: La resolució d’incidències 

sorgides durant l’execució del contracte, prevista per l’article 97 del Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques; l’aprovació de la liquidació del 

contracte amb saldo favorable al contractista si aquest és conseqüència de 

l’aplicació de l’article 309.1 de la LCSP; la rectificació, de conformitat amb la 

normativa aplicable de procediment administratiu, d’errors materials, de fet o 

aritmètics, existents en la documentació del contracte i en els actes que es dictin 

per la seva adjudicació, execució i liquidació. 

 

8.- (20180590)  APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 380,00 

euros, atesa la necessitat d’efectuar el pagament de la subvenció amb codi 

16S13577 atorgada a favor de l’Institut Maria Espinalt, de conformitat amb la 

resolució d’atorgament definitiva de 19 de desembre de 2016 en el marc de la 

Convocatòria per la concessió d’ajuts del Pla d’Acció del Programa Barcelona 

Escoles + Sostenibles 2016-2018, despesa generada en l’exercici 2016 i no 

reconeguda en l’exercici corresponent; i AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 380,00 euros, amb càrrec 

al pressupost i posició pressupostària indicada en aquest mateix document, a favor 

de l’Institut Maria Espinalt, amb NIF S0800579E, en concepte de pagament de la 

subvenció amb codi 16S13577 de la Convocatòria per la concessió d’ajuts del Pla 

d’Acció del Programa Barcelona Escoles + Sostenibles 2016-2018. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

9.- (18PL16561)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a Can 

Seixanta, al barri del Raval, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que 

fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE 

l’al·legació presentada en el tràmit  d’informació pública de l’aprovació inicial, de 

conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de 

valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
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s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

10.- (17PL16521)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per ajustar les 

determinacions urbanístiques i d'ordenació de la subzona 22AL, a la Zona Franca 

de Barcelona, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE l’al·legació 

presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 

amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 

al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 

acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per 

a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

11.- (18PL16588)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a 

l'ampliació del parc de l'Oreneta i la creació de la zona d'habitatge de protecció en 

l'àmbit discontinu situat als carrers Montevideo 33-35 i Gaspar Cassadó 21X, 

d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de 

motivació s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en 

el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb 

l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 

al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 

acord i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per 

a la seva aprovació definitiva. 

 

12.- (18PL16528)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial per a la concreció d'usos del Monestir de 

Valldonzella, promogut pel Real Monasterio de Santa María de Valldoncella; amb 

les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Nou Barris 

 

13.- (18PL16586)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 

l'equipament esportiu CEM Guineueta, al barri de La Guineueta, d’iniciativa 

municipal. 
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Districte de Sant Andreu 

 

14.- (18PL16577)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 

l'equipament nou mercat de Sant Andreu, situat a la plaça Mercadal, Districte de 

Sant Andreu, d’iniciativa municipal. 

 

Districte de Sant Martí 

 

15.- (18SD0170 CO) APROVAR el Conveni de delegació per la Generalitat de Catalunya a 

l’Ajuntament de Barcelona de les competències per a la gestió directa del Port 

Olímpic de Barcelona; ACCEPTAR aquesta delegació d’acord amb les 

condicions de l’esmentat conveni, condicionada al corresponent acord per part del 

Govern de la Generalitat de Catalunya; FACULTAR la quarta tinenta d’Alcaldia 

per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents 

que se’n puguin derivar. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

 Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern 

DÓNA la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del 

Consell Municipal amb la modificacio de redactat del punt 12:  

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

(18PL16528)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b 

del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), 

del Pla especial urbanístic per a la concreció d'usos del Monestir de Valldonzella, 

promogut pel Real Monasterio de Santa María de Valldonzella, atesa la petició 

formulada pel promotor a fi d’introduir esmenes en el document, i tot això 

d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a 

l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als 

promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent 

al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries per a 

continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del 
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procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present 

acord als promotors del Pla. 

 

 

II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS 

PLENÀRIES 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

 Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (09-IG-0118)  DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal la pista poliesportiva 

municipal de La Sagrera; d’acord amb els informes i dictamen que consten a 

l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 

reguladora de l’Impost de Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 

95% de la quota íntegra de l’IBI corresponent als exercicis en què s’ha presentat 

la sol·licitud i successius. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

2.- (DP-2018-27249) AUTORITZAR a l’entitat BNP Paribas Real Estate Investment 

Management Germany GmbH sucursal en España (abans Internationales 

Immobilien Institut GmbH, Sucursal en España) la transmissió del dret de 

superfície i del complex immobiliari construït a la seva empara, en la porció de 

terreny de 4.700 metres quadrats situada a la rambla del Poblenou núm. 152-160 i 

integrada en la finca registral 16.988 del Registre de la Propietat núm. 30 de 

Barcelona, coneguda com a Can Jaumandreu, del qual és titular per acord del 

Consell d’Administració de la SPM Barcelona Activa SA de 21 de desembre de 

2006 i escriptura pública formalitzada l’11 de gener de 2007 davant el Notari de 

Barcelona senyor Ildefonso Sánchez Prat, número de protocol 49, a favor de la 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, que se subrogarà en tots els 

drets i obligacions derivats de les Bases reguladores del concurs per a 

l’adjudicació de l’esmentat dret de superfície; REQUERIR a la Fundació per a la 

Universitat Oberta de Catalunya per tal que en el termini de 20 dies a comptar des 

de la notificació de la present resolució, constitueixi davant la Tresoreria 
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Municipal la fiança per import de 450.750,08 euros, d’acord amb la base tretzena 

de les Bases reguladores de l’esmentat dret i, una vegada constituïda aquesta 

fiança, CANCEL·LAR i RETORNAR, per la SPM Barcelona Activa SA, a 

l’entitat BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH 

sucursal en España (abans Internationales Immobilien Institut GmbH, Sucursal en 

España), amb CIF núm. N-0042894-F, l’aval del Banco Popular per import de 

450.750,08 euros, dipositat davant la SPM Barcelona Activa SA i  inscrit en el 

Registre Especial d’Avals amb el núm. 0223/00185 el 22 de maig de 2007; i 

FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

3.- (DP-2018-27191) PRORROGAR amb efectes de l’1 de gener de 2019, per un termini de 

cinc anys, el contracte per a la conservació i explotació publicitària dels quioscs 

de premsa ubicats a la ciutat de Barcelona, llevat els situats a la Rambla, a favor 

de la societat JCDecaux España SLU (abans El Mobiliario Urbano SLU), 

mantenint inalterades la subjecció als Plecs de clàusules administratives 

particulars i de prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió 

d’Economia, Empreses i Ocupació de 9 d’octubre de 2013, incorporats al 

contracte de 20 de desembre de 2013, que ara es prorroga, així com a les 

obligacions i propostes derivades de la seva oferta. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (2018/171)  EXCLOURE, en aplicació a la clàusula 8 del Plec de Clàusules 

Administratives de la licitació del Lot 1 a la licitadora  Pixelware, SA per no 

presentar la documentació requerida per acreditar la seva solvència tècnica, i la 

licitadora Nexus Information Technology SAU per no presentar cap 

documentació requerida. ADJUDICAR  de conformitat amb la proposta de la 

Mesa de Contractació, el contracte núm. 18002353, que té per objecte els Serveis 

per a la Contractació Pública Electrònica, amb un pressupost base de licitació de 

3.865.565,52 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 5.999.430,11 euros, a les 

empreses següents: LOT 1: “Expedient electrònic de contractació”, a l’empresa 

Guadaltel, SA, amb NIF. A41414145, per un preu total d’1.899.276,50 euros, 

IVA inclòs, sent la quantitat d’1.569.650,00 euros en concepte de preu i la 

quantitat de 329.626,50 euros en concepte d’IVA (21%). LOT 2: “Plataforma de 

contractació electrònica”, a l’empresa Pixelware, SA, amb NIF. A81142358, per 

un preu total de 671.069,94 euros, IVA inclòs, sent la quantitat de 554.603,26 

euros en concepte de preu i la quantitat de 116.466,68 euros en concepte d’IVA 

(21%). LOT 3: “Servei d’oficina tècnica”, a l’empresa Altran - Innovación, SL, 

amb NIF B80428972, per un preu total de 457.349,87 euros, IVA inclòs, sent la 

quantitat de 377.975,10 euros en concepte de preu i la quantitat de 79.374,77 

euros en concepte d’IVA (21%). DISPOSAR a favor dels adjudicataris les 

esmentades quantitats amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

posterios a l’actual. FIXAR l’import de la garantia segons s’indica en els Plecs de 

Clàusules Administratives a cadascuna de les licitadores. REQUERIR a les 

adjudicatàries per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
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recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Contractació Administrativa. 

 

5.- (18002708  (0731/18) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte la prestació 

dels serveis d’informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a 

l’Ajuntament de Barcelona a través dels diferents canals d’atenció ciutadana 

prestats on line i en diferit (telèfon, Internet, correu electrònic, xat i xarxes 

socials) , amb núm. de contracte 18002708, mitjançant tramitació ordinària, amb 

la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 

d'11.021.334,34 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un 

valor estimat de 29.147.330,52 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 9.108.540,78 euros i import de l'IVA 

d'1.912.793,56 euros; 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. 

 

6.- (18003448  (0892/18) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el contracte 

mixt de manteniment d'edificis pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 

18003448, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, amb un pressupost base de licitació de 36.713.895,76 euros (IVA inclòs), 

determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 56.638.516,95 euros, 

distribuït en els següents lots: Lot núm. 01, Gerència de Recursos, Districte 1: 

Ciutat Vella, per un import de 6.746.804,90 euros IVA inclòs; Lot núm. 02, 

Gerència de Drets Social, Districte 2: L'Eixample, per un import de 6.193.586,22 

euros IVA inclòs; Lot núm. 03, Gerència de Seguretat i Prevenció i gerència 

d'Eco, per un import de 4.755.069,55 euros IVA inclòs; Lot núm. 04, Districte 

Sants-Montjuic i les Corts, per un import de 3.725.104,73 euros IVA inclòs; Lot 

núm. 05, Districte Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, per un import de 3.015.253,00 

euros IVA inclòs; Lot núm. 06, Districte Horta-Guinardó i Nou Barris, per un 

import de 5.738.009,02 euros IVA inclòs; Lot núm. 07, Districte Sant Andreu i 

Sant Martí, per un import de 6.540.068,34 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 càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 30.342.062,61 

euros i import de l'IVA de 6.371.833,15 euros; 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. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

7.- (02-2017CD40710) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 

renovació d’instal·lacions i treballs de sanejament en soterrani de l’edifici conegut 
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com Casa Dolors Calm, situat a la Rambla de Catalunya 54, emparades per 

l’admissió del Comunicat d’Obres 02-2017CD40710 en data de 19 de març de 

2018; CONCEDIR a la societat Florez-Mina SA (A-59.981.696) la bonificació 

del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 

generada en relació amb les obres indicades, donat que s’ajusten a allò establert 

en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2018, atès que es tracta 

d’una obra en edifici catalogat d’interès local inclòs en el catàleg del Patrimoni 

cultural català (nivell de protecció B segons la Llei 9/1993); NOTIFICAR a 

l’interessat; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

8.- (02-2017LL25162) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de remodelació de les plantes 3ª i 4ª del Pavelló 12 (Sup. Construïda 908,79 

m²), i la planta 2ª del pavelló 10 (Sup. Construïda 81,56 m²), de l'Hospital Clínic 

de Barcelona, carrer Villarroel, 170, amb afectació estructural i de façanes, per la 

concessió de la llicència d’obres atorgada el 7 de febrer de 2018 (02-

2017LL25162) atès que es tracta d’una obra d’interès i utilitat municipal d’acord 

amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017; CONCEDIR a l’Hospital Clínic 

i Provincial de Barcelona (Q0802070C) la bonificació del 70% sobre la quota de 

l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de 

referència, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de l’esmentada 

Ordenança Fiscal, atès que es tracta d’una obra d’interès i utilitat municipal, 

destinada a equipament comunitari, executada en terreny qualificat com 

equipament i promoguda per una entitat de caràcter públic; i DONAR-NE trasllat 

a L’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

9.- (02-2017LL16713) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de condicionament de les plantes PS, PB i P2 de la Casa Batllò, ubicada en 

l’adreça del passeig de Gràcia 43, així como d’altres dependències de la resta de 

plantes, per tal d’adequar l’edifici al nou recorregut de la visita cultural, tenint en 

compte que hi haurà afectació estructural, realitzades com a conseqüència de la 

concessió de la llicència d’obres atorgada el 22 de novembre de 2017 (02-

2017LL16713) atès que es tracta d’una obra executada en un edifici catalogat com 

a monument d’interès nacional (nivell de protecció A); i, d’acord amb l’article 7 

de la Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017, CONCEDIR a la societat Casa 

Batllò SLU (B-62.401.534) la bonificació del 95% sobre la quota de la liquidació 

de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada i, finalment, 

NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

10.- (02-2017LL41986) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de reforma interior i rehabilitació del local situat a planta quarta per 

l’emplaçament de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris (sup. 

d’actuació 1.295,00 m2) i adequació de l’accés de planta baixa, escala i nucli 

d’ascensors (sup. d’actuació 134,00 m2), superfície total d’actuació 1.429,00 m2 

construïts, de la finca situada a l’adreça de la Gran Via de les Corts Catalanes 587 

– 589, per a les quals es va concedir la llicència d’obres atorgada el 19 de 

desembre de 2017 (02-2017LL41986); CONCEDIR al Servei Català de la Salut 

(S5800006H) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
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instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat que s’ajusten a 

allò establert en l’article 7 de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta 

d’una obra d’interès i utilitat municipal, destinada a equipament comunitari, 

executada en terreny qualificat com equipament i promoguda per una entitat de 

caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a L’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

11.- (02-2018CD19089) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de reforma interior en locals consistents en la remodelació dels espais de 

radioteràpia i búnker accelerador lineal de 6 mv, ubicats al pavelló 9 i interpavelló 

7-9, planta 0, realitzades a l’edifici situat al l’adreça del Carrer Villarroel 170, 

emparades per l’admissió del Comunicat d’Obres 02-2018CD19089 en data de 15 

de maig de 2018; CONCEDIR a l’Hospital Clínic de Barcelona (Q-0802070-C) la 

bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 

Obres generada en relació a les obres indicades, donat que s’ajusten a allò 

establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2018, atès que es 

tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, destinades a equipament 

comunitari, executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per 

una entitat de caràcter públic; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a 

L’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

12.- (H124-2017-0003/04-2017-LL50163) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal el 

projecte de conservació i manteniment de l’actual sistema d’il·luminació exterior 

del parc ubicat al recinte de la Maternitat per mitjà de la substitució de bàculs i 

lluminàries exteriors, autoritzat mitjançant la llicència 04-2017LL50163 i de 

conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; 

CONCEDIR a la Diputació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 

llicència, amb núm. de rebut: LV-2017-3-24-02060469, essent la quota íntegra de 

8.703,45 euros, i aplicant la bonificació del 70% (6.092,41 euros), la quota líquida 

exigible és de 2.611,04 euros, la qual ha estat pagada el dia 1 de febrer de 2018; 

donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant 

que les obres es duen a terme en un equipament comunitari d’àmbit metropolità 

(clau 7c), per part d’una entitat de caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

13.- (05-2017LL64982) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

realitzades a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2017LL64982, 

consistents en la  rehabilitació de la coberta, de tres façanes (sud, est o oest), i de 

les jardineres del mur d’alineació de l’edifici d’habitatge inclòs en el catàleg de 

Patrimoni Arquitectònic, amb nivell de protecció individual “C”, ubicat a la 

carretera de les Aigües 149, perquè les esmentades obres reporten beneficis 

objectius a la Ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat 

amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2018. CONCEDIR al Sr. Pere Carreras 

de Nadal, la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres atès que, 

segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, aquestes 

obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en 

afectar a un edifici urbanísticament protegit amb nivell “C”, segons el Pla 



 

Ref:CG 34/18 

v.  15- 10- 2018 

 10: 32 

12 

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; essent la quota total de l’ICIO 

de 2.987,55 euros, resultant exigible un cop aplicada la bonificació del 35% la 

quota de 1.941,91 euros, la qual consta ja ha estat abonada per l’interessat; 

APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la 

inspecció final de l’obra i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

14.- (10-2018CD33395) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma 

de l’immoble ubicat al carrer Villena 1*11, titularitat de la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), que han estat objecte del comunicat diferit 10-2018CD33395; 

CONCEDIR a la UPF la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les obres referides; donat que 

resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de l’Ordenança 

Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat sense ànim de lucre, 

en sòl qualificat d’equipaments i per a realitzar obres en un equipament destinat a 

la docència que s’inclou dins dels esmentats a l’article 212 de les NUPGM. 

DONAR trasllat del present acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

15.- (10-2013LL44125 i 10-2013LL4126) DECLARAR d'especial interès públic i utilitat 

municipal les obres per rehabilitació d'habitatges socials, consistents en reparació 

de murs i sostres del soterrani i planta baixa, autoritzades per les llicències 

municipals 10-2013LL44125 i 10-2013LL4126, que van ser respectivament 

realitzades als immobles ubicats al carrer Huelva 72*74 Dreta i al Huelva 63*65 

Esquerra; CONCEDIR a I'Agència d'Habitatge de Catalunya la bonificació del 

90% sobre la quota de I'Impost de Construccions, lnstal·lacions i Obres que es va 

fer efectiu en relació a les obres esmentades; donat que resulta procedent d'acord 

amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal2.1., en tant que les obres 

van adreçades al compliment del Pla d'habitatge de Barcelona 2008 -2016 i es 

realitzen per un organisme públic en un immoble d'habitatges socials; i DONAR 

trasllat d'aquest acord a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

 

16.- (20180334)  APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic 

per a l’any 2018 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport 

Metropolità de l’àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031, 

ratificant els Acords adoptats als òrgans de govern de l’ATM que s’especifiquen a 

l’informe de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de 28 de setembre 

de 2018; AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 

45.198.159,36 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, corresponent a l’import restant de l’aportació de 

l’Ajuntament de Barcelona a l’ATM de 157.586.988,29 euros, pel finançament 

del servei de transport públic per a l’any 2018, d’acord amb aquest conveni i amb 

el Pla Marc de finançament 2014-2031; FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana 

per a la signatura del conveni; NOTIFICAR el present acord a l’Autoritat del 

Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat de 

conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 

administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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Districte de Sant Martí 

 

17.- (18 SD 0176 PO) APROVAR inicialment, el Projecte executiu del dipòsit de regulació 

d’aigües pluvials de rambla Prim, d’iniciativa municipal promogut per Barcelona 

Cicle de l’Aigua, SA; d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb 

qualificació B), de 18 de desembre de 2017, i amb l’informe d’Auditoria, d'1 de 

juliol de 2018, que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 

donen per reproduïts, amb pressupost de 43.965.775,82 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. SOTMETRE’L a informació pública 

durant un termini de trenta 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. COMUNICAR-HO a les 

dependències interessades en aquest procediment. 

 

b) Proposicions 

 

 Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords 

decisoris que seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del 

Plenari, la Comissió de Govern els DÓNA la seva conformitat afegint el punt 

següent: 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

(27110)  INADMETRE les al·legacions presentades per l’Hotel Barcelona 

Princess i Barcelona Forum District per no haver acreditat la representació legal; 

DESESTIMAR les al·legacions presentades pels hotels Melià Barcelona Sarrià, 

Melià Barcelona Sky, The Level Melia Sky, Hilton Diagonal Mar Barcelona, el 

Comitè d’Empresa de GL EVENTS CCIB, SL i la societat GL EVENTS CCIB, 

SL, pels motius expressats a l’informe de la Direcció de Serveis Jurídics de 

Patrimoni, de data 10 d’octubre de 2018, que consta a l’expedient; APROVAR 

definitivament el Plec de clàusules reguladores per a la concessió d’ús privatiu del 

Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat al passeig Garcia Faria 

núm. 99-103, i les seves instal·lacions complementàries, que inclouen l’Auditori 

Fòrum, situat a la plaça Leonardo da Vinci núm. 1-3, a favor de Fira Internacional 

de Barcelona, amb caràcter onerós i un termini de 25 anys, amb efectes des de l’1 

de novembre de 2021, per a destinar-lo a la realització de congressos, 

convencions, exposicions o altres actes d’interès cultural i/o ciutadà; 

ADJUDICAR la concessió directament a Fira Internacional de Barcelona; 

FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

  

 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- IMI (18000064) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 8 d’agost de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de la DXC Technology 

Spain, els serveis de manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques (AM) de 

les aplicacions SAP Ecofin i contractació de la Gerència de Presidència i 

Economia de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública 

sostenible, per un pressupost total d’adjudicació de 3.547.985,33 euros (IVA 

inclòs), amb un valor estimat de 5.894.530,99 euros (IVA inclòs) i un termini 

màxim d’execució de 3 anys. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

2.- BIMSA (100.1619.109 LOT 1) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de setembre de 

2018, ha resolt ADJUDICAR la licitació per a la contractació de les Obres 

relatives al projecte executiu per l’arranjament de 39 àrees de jocs infantils 

situades a diversos àmbits de Barcelona i  obres d’adequació d’un sector del parc 

de l’estació del nord per convertir-lo en àrea de jocs infantils amb mesures de 

contractació pública sostenible, a Construcciones y Servicios Faus SA per un 

import de 798.872,21 euros,  IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a l’import 

de 966.635,37 euros. 
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3.- BIMSA  (100.1619.109 LOT 2) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de setembre de 

2018, ha resolt ADJUDICAR la licitació per a la contractació de les Obres 

relatives al projecte executiu per l’arranjament de 39 àrees de jocs infantils 

situades a diversos àmbits de Barcelona i obres d’adequació d’un sector del parc 

de l’estació del nord per convertir-lo en àrea de jocs infantils amb mesures de 

contractació pública sostenible, a Obres i Projectes Catalunya SL per un import de 

720.711,33 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a l’import de 

872.060,71 euros. 

 

4.- BIMSA (100.1619.113Lot 1) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de setembre de 2018, 

ha resolt ADJUDICAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives als 

projectes de millora dels diferents Espais Verds, amb mesures de contractació 

pública sostenible. Lot 1: plaça de les Corts i Parc Ferran Casablanca, als 

Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts; a  Construccions y Servicios Faus SA 

per un import de 712.887,16 euros que incloent IVA ascendeix a la quantitat de  

862.593,46 euros. 

 

5.- BIMSA  (100.1619.113 Lot 2) El Conseller Delegat de BIMSA, el 10 de maig de 2018, ha 

resolt ADJUDICAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives als 

projectes de millora dels diferents Espais Verds, amb mesures de contractació 

pública sostenible; Lot 2: Parc de la Font del Racó, Parc de la Pegaso i Jardins de 

Santa Rosalia, a Obres i Projectes Catalunya SL per un import de 820.966,70 

euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 993.369,71 

euros. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

6.- BIMSA (030.1619.294) El Conseller Delegat de BIMSA, el 12 de setembre de 2018, ha 

resolt INICIAR  la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte 

refós del projecte executiu de reurbanització del carrer Major del Rectoret entre 

carrer Marco Polo i el núm. 102 del carrer Major del Rectoret i el projecte 

executiu de reurbanització de l’encreuament del carrer Major del Rectoret amb el 

carrer Marco Polo i el primer tram del carrer Marco Polo al Districte de Sarrià-

Sant Gervasi amb mesures de contractació publica sostenible, amb un pressupost 

de licitació de 578.397,75 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la 

quantitat de 699.861,28 euros i un valor estimat 694.077,30 euros IVA exclòs que 

incloent IVA ascendeix a 939.833,53 euros. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

 Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA: 
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ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (2/2018 IMPU) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alejandro Mateos 

Alonso (mat. 12025209) entre la seva activitat municipal com a funcionari  de 

carrera amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret (codi lloc: 

80.10.SJ.10), i adscrit a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, i 

l’activitat pública com a professor del Curs de formació bàsica per a policies 

2018-2019 de l’ISPC, des del 3 de setembre de 2018 fins al 7 de desembre de 

2018 amb una dedicació fins a un màxim de 120 hores durant l’any 2018. 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’ISPC, 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 

d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès 

públic de l’esmenat 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. 

 

2.- (16001290-002 (0286/16) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 

contracte 16001290-002 que té per objecte els serveis de coordinació i gestió de 

projectes de web de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa Lavinia 

Next SLU, amb NIF B64315831, per un import màxim de 104.593,36 euros (IVA 

inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. 

AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 

import de 104.593,36 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicionat a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis posteriors a l'actual. 

FIXAR en 4.322,04 euros l'import del reajustament 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 a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica de la Gerència de Recursos 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 

 

3.- (2018/590)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU pel 

projecte “Pla d'Acció del CIDEU 2018-2019”, que instrumenta l'atorgament d'una 

subvenció mitjançant concessió nominativa, de conformitat amb els articles 

22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 

6.1.a de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de 
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Barcelona, per un import de 80.000,00 euros, que representa el 47,62% del 

projecte, que té un import de 168.000,00 euros. AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa per un import de 80.000,00 euros, distribuïts en 40.000,00 euros amb 

càrrec a la partida 48760/91223/0701 de la Direcció de Relacions Internacionals i 

40.000,00 euros amb càrrec de la partida 48903/23291 de la Direcció de Justícia 

Global i Cooperació Internacional, a favor de l´entitat favor de l'entitat Centro 

Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU amb CIF G60544665. 

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 sisè 

del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

 

4.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 

el document d'11 d’octubre de 2018. 

 

5.- (18S15310 (1088/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació BCD para La Promoción del Diseño Industrial, amb NIF 

G08470999, per a 4 projectes d'impuls del sector de la restauració, 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. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 30.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, a favor de la Fundació BCD para La Promoción del 

Diseño Industrial, amb NIF G08470999, per a 4 projectes d'impuls del sector de la 

restauració. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima 

31 de març de 2019 el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i 

la justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir la memòria d’actuació 

amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, memòria 

econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor, 

tal i com consta al pacte cinquè de l'esmentat conveni. FACULTAR el Regidor de 

Turisme, Comerç i Mercats l'Il·lm. Sr. Agustí Colom Cabau per a la signatura de 

l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi 

 

6.- (01- PPPNT2018) APROVAR el projecte normatiu d’ordenança per prestacions 

patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris; i DONAR-

LI el tràmit previst als articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i 

els articles 16.a. Primer i 27 de la Carta de Barcelona. 

 

7.- (3-146/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-146/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 17.100.000,00 euros, per atendre despeses 

en les retribucions del personal de l’Ajuntament de Barcelona derivades de 

l’aplicació de la llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat i 

de l’Acord de Condicions de Treball per als anys 2017-2020 aprovat pel Plenari 

del Consell Municipal en data 20 de juliol de 2018, de conformitat amb la 
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documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable núm. 18092891; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

8.- (3-147/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-147/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 299.986,45 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. 18092991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

9.- (3-148/201)  APROVAR l’expedient núm. 3-148/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 1.224.454,81 euros, per atendre despeses 

derivades de la reorganització de diversos serveis gestionats per la Direcció 

d’acció social de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que 

passen a ser gestionats per l’Institut Municipal de Serveis Socials de conformitat 

amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta 

a l’expedient, referència comptable núm. 18100191; i PUBLICAR aquest acord a 

la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

10.- (20180322)  APROVAR inicialment les Bases del 3r concurs de cartells dels festivals 

per a joves Brot i Visualsound. SOTMETRE a informació pública les esmentades 

Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, TENIR per 

aprovades definitivament aquestes bases generals, sempre i quan no s’hagin 

presentat al·legacions durant el període d’informació pública. CONVOCAR el 

concurs de cartells del festivals per a joves Brot i Visualsound, amb els premis 

següents: Premi jurat a la millor obra presentada pel Festival Brot, dotat amb 

1.125,00 euros i Premi jurat a la millor obra presentada pel Festival Barcelona 

VisualSound, dotat amb 1.125,00 euros. ESTABLIR un termini de presentació de 

sol·licituds de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació de la 

convocatòria. AUTORITZAR la despesa de 2.250,00 euros amb càrrec a la 

partida 0201  48101 23221, del pressupost de l'any 2018 i ORDENAR la 

publicació de les bases i la convocatòria del Concurs de cartells dels festivals per 

a joves Brot i Visualsound al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 

Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

11.- (31/2018)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, aprovada per Acords de la 

Comissió de Govern de 30 de novembre de 2017 i de 14 de juny de 2018, per 

import de 210.742,12 euros de la Convocatòria general de subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018, mitjançant concurrència competitiva, 

per a la concessió d’ajuts per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte 

i de ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut, Gent gran, 

Dones, Infància, Adolescència i Joventut, Democràcia activa i Participació 

ciutadana, Acció comunitària i Associacionisme, Innovació democràtica, 

Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i convivència, Foment d’activitats 

organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb 

discapacitat i/o diversitat funcional, Temps i economia de les cures, Afers 

religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, i drets del animals, Consum 

responsable, Atenció persones sense llar, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció 

de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat, del pressupost de l’any 2018 

dels districtes i les gerències de Presidència i Economia; Drets Socials; Drets de 

Ciutadania, Participació i Transparència; Ecologia Urbana; i, d’Empresa, Cultura i 

Innovació; per sobrant del total de subvencions atorgades per l’Ajuntament de 

Barcelona en la convocatòria general de subvencions de l’any 2018, d'acord amb 

la distribució pressupostària que s'indica en document annex. 

 

Districte de Nou Barris 

 

12.- (16SJ0041)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre l’Ajuntament de 

Barcelona, Districte de Nou Barris i la Masia de la Guineueta, Associació de 

Lleure, amb NIF G60433364, de les activitats a l'equipament municipal la Masia 

de la Guineueta, ubicat a la plaça Can N’Ensenya, 4 de Barcelona, pel període de 

l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, que instrumenta 

l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i prevista 

nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la depesa per un 

import de 227.883,76 euros amb càrrec a la partida 48777-23212-0608 dels 

pressupostos dels anys 2019-2020, a favor de l’entitat la Masia de la Guineueta, 

Associació de Lleure, amb NIF G60433364, per subvencionar l’execució de les 

activitats esmentades i, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 

els exercicis posteriors a l’actual. ATORGAR la subvenció per un import de 

227.883,76 euros, equivalent al 46,34% del cost total del projecte (491.783,24 

euros), essent l'import de 113.941,88 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019 

i l’import de 113.941,88 euros a càrrec del pressupost per l'any 2020, i una durada 

fins al 31 de desembre de 2020, a l’entitat la Masia de la Guineueta, Associació de 

Lleure, amb NIF G60433364, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1.a de la normativa 

general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel 

Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR l'entitat beneficiària per 

tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització 

del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic i la memòria de 

funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR per a la 

signatura de l’esmentada pròrroga l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del 
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Districte de Nou Barris. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

13.- (18002097)  ALLIBERAR la quantitat de 82.467,91 euros (IVA inclòs), en concepte 

de baixa en la licitació, del contracte 18002097 que té per objecte la Gestió de la 

xarxa dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures 

de contractació pública sostenible, dividit en 3 lots, i retornar-lo a les partides i 

exercicis que s'indiquen en aquest document: Lot 1: Casal infantil Ciutat 

Meridiana, Casal infantil Vallbona i Casal infantil Trinitat Nova, contracte 

18002097L01, adjudicat a l'empresa Serveis a les Persones Encís, SCCL, amb 

NIF F60137411, per un import de 216.828,00 euros, exempt d'IVA. Lot 2: 

Ludoteca La Guineu, Casal infantil Les Roquetes, Casal infantil Canyelles i Pati 

de l'escola Prosperitat, contracte 18002097L02, adjudicat a l'empresa Calaix de 

Cultura, SL, amb NIF B63033740, per un import de 255.204,29 euros, IVA 

inclòs. Lot 3: Casal infantil El Turó, Casal infantil Vilapicina-Torre Llobeta i 

Ludoteca Sóller, contracte 18002097L03, adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura, 

SL, amb NIF B63033740, per un import de 235.499,80 euros, IVA inclòs. 

DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

14.- (2062/2018 LOT1) ADJUDICAR el contracte núm. 18003066L01, que té per objecte Serveis 

de gestió del Centre Cívic Bon Pastor, per un import de 443.693,05 euros (IVA 

inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a Calaix de Cultura, SL amb NIF B63033740 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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 

document amb un import de 443.693,05 euros (IVA inclòs), dels quals 366.688,47 

euros corresponen al preu net i 77.004,58 euros a l'IVA. FIXAR en 18.334,42 

euros l'import de la garantia definitiva. FORMALITZAR el contracte 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. DESIGNAR com a 

responsable del contracte a la Sra. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a 

la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR compte d'aquesta 

resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

15.- (2062/2018 LOT2) ADJUDICAR el contracte núm. 18003066L02, que té per objecte el 

servei de gestió Centre Cívic Baró de Viver i Espai de la gent gran, per un import 

de 504.711,34 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a Puça Espectacles SL amb NIF 

B63715767, 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 



 

Ref:CG 34/18 

v.  15- 10- 2018 

 10: 32 

21 

l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 504.711,34 euros (IVA 

inclòs), dels quals 417.116,81 euros corresponen al preu net i 87.594,53 euros a 

l'IVA. FIXAR en 20.855,84 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. FORMALITZAR el contracte 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. DESIGNAR com a 

responsable del contracte a la Sra. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a 

la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR compte d'aquesta 

resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

16.- (2062/2018 LOT3) ADJUDICAR el contracte núm. 18003066L03, que té per objecte el 

serveis de gestió del Centre Cívic Trinitat Vella, per un import de 569.206,68 

euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient a Iniciatives i Programes, SL amb NIF B59545913, 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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en 

aquest mateix document amb un import de 569.206,68 euros (IVA inclòs), dels 

quals 470.418,75 euros corresponen al preu net i 98.787,93 euros a l'IVA. FIXAR 

en 23.520,94 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. FORMALITZAR el contracte 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. DESIGNAR com a responsable del 

contracte a la Sra. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a la Direcció de 

Serveis a les Persones i al Territori. DONAR compte d'aquesta resolució a la 

Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

17.- (2062/2018 LOT4) ADJUDICAR el contracte núm. 18003066L04, que té per objecte el 

servei de gestió Centre Cívic La Sagrera, per un import de 510.597,99 euros (IVA 

inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a Club Lleuresport de Barcelona amb NIF G60320132, 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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 

document amb un import de 510.597,99 euros (IVA inclòs), dels quals 421.981,83 

euros corresponen al preu net i 88.616,16 euros a l'IVA. FIXAR en 21.099,09 

euros l'import de la garantia definitiva. FORMALITZAR el contracte en el 

termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
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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. DESIGNAR com a 

responsable del contracte a la Sra. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a 

la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR compte d'aquesta 

resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

18.- (2062/2018 LOT5) ADJUDICAR el contracte núm. 18003066L05, que té per objecte el 

servei de gestió Centre Cívic Navas, per un import de 839.875,39 euros (IVA 

inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a Club Lleuresport de Barcelona amb NIF G60320132, 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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 

document amb un import de 839.875,39 euros (IVA inclòs), dels quals 694.111,88 

euros corresponen al preu net i 145.763,51 euros a l'IVA. FIXAR en 34.705,59 

euros l'import de la garantia definitiva. FORMALITZAR el contracte 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. DESIGNAR com a 

responsable del contracte a la Sra. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a 

la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR compte d'aquesta 

resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

19.- (2200/2018)  ALLIBERAR la quantitat de 14.822,52 euros (IVA inclòs), en concepte 

de minoració de l'anualitat 2018 per inici de la prestació en data posterior a la 

prevista, del contracte 18000516-001 que té per objecte el servei per a joves i 

adolescents de l'Espai Jove Garcilaso, el qual ha estat adjudicat a l'empresa 

Iniciatives i Programes, SL, amb NIF B59545913, 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. 

 

20.- (2061/2018 Lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 18002185L01, que té per objecte el 

servei de gestió dels Casals de gent gran La Palmera i Navas, per un import de 

537.855,56 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a Esport 3 Serveis Alternatius SL amb NIF 

B62068713, 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 les partides i als pressupostos que 

s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 537.855,56 euros (IVA 

inclòs), dels quals 488.959,60 euros corresponen al preu net i 48.895,96 euros a 

l'IVA. FIXAR en 24.447,98 euros l'import de la garantia definitiva. 

FORMALITZAR el contracte 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 
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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 a la 

Sra. Cap Departament Serveis a les Persones i Territori. DONAR compte 

d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

21.- (2061/2018 Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 18002185L02, que té per objecte el 

servei de gestió dels Casals de gent gran Mossèn Clapes i Bon Pastor, per un 

import de 432.712,06 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l'expedient a Fundació Pere Tarrés amb 

NIF R5800395E, 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 les partides i als pressupostos que 

s'indiquen en aquest mateix document. FIXAR en 21.635,60 euros l'import de la 

garantia definitiva. FORMALITZAR el contracte 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. DESIGNAR com a responsable del 

contracte Cap Departament Serveis a les Persones i Territori. DONAR compte 

d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

22.- (2083/2018)  ADJUDICAR el contracte núm. 18003442, que té per objecte Servei 

dinamització juvenil i coordinació pedagògìca, per un import de 587.781,04 

euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient a Fundació Pere Tarrés amb NIF R5800395E, 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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 

document. FIXAR en 29.389,05 euros l'import de la garantia definitiva. 

FORMALITZAR el contracte 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. DESIGNAR com a responsable del contracte 

Mònica Cano. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

Districte de Sant Martí 

 

23.- (20194000)  APROVAR les Bases particulars del procediment de pública 

concurrència per adjudicar la gestió cívica del Casal de Joves del Clot. 

CONVOCAR la pública concurrència per la presentació de projectes de gestió 

cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí 
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Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 32.000,00 

euros del pressupost de l'any 2019 i 34.000,00 euros del pressupost de l’any 2020, 

que aniran a càrrec a la partida 232.22 / 489.03, condicionades a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents, atès que l’execució de 

la gestió cívica s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. 

 

24.- (20194002)  APROVAR les Bases particulars del procediment de pública 

concurrència per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Besòs. 

CONVOCAR la pública concurrència per la presentació de projectes de gestió 

cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 49.000,00 

euros del pressupost de l'any 2019, que anirà a càrrec a la partida 924.16 / 489.03, 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

corresponents, atès que l’execució de la gestió cívica s’iniciarà l’exercici següent 

a la seva autorització. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

25.- (20180025D)  EXCLOURE de la licitació que té per objecte el Subministrament i 

serveis d’instal·lació d’un sistema per la gestió de la monitorització, 

caracterització i control d’infraccions des del punt de vista mediambiental dels 

vehicles que circulin per l’interior de la zona qualificada com de baixes emissions 

a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible a 

Etrabonal, SA per considerar-se que la seva oferta inclou valors anormals o 

desproporcionats i no garanteix l'execució del contracte d'acord amb l'establert als 

plecs de condicions, i a Elecnor, SA per no haver justificat la seva solvència 

tècnica; ADJUDICAR el contracte núm. 17006794, per un import d'1.053.475,37 

euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient a UTE Aluvisa-Eysa amb NIF U67275008, i d'acord 

amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, amb una 

baixa del 24%, 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 870.640,80 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 182.834,57 euros; ANUL·LAR part de l'autorització 

de despesa d’aquest contracte per un import de 341.856,26 euros amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; CANCEL·LAR i 

RETORNAR la garantia definitiva per import de 42.130,20 euros constituïda a la 

Tresoreria Municipal amb número de dipòsit 112823, a favor de Elecnor, SA amb 

NIF A 48027056, com a garantia d’aquest contracte, atès la seva exclusió de la 

licitació; FORMALITZAR el contracte 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; DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. 

Félix Campos Les.  DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 
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26.- (17SD0319CO) APROVAR l’Addenda de modificació del Conveni de col·laboració 

signat entre l’Ajuntament de Barcelona i Rockefeller Philantrophy Advisors, INC 

dins del Programa de les 100 ciutats resilients (100 Resilients Cities) que atorgava 

una subvenció a favor de l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar el projecte 

de reforç a les tasques dels Assistents al Responsable de resiliència de la Oficina 

de Resiliència Urbana i que va ser aprovat per acord de la Comissió de Govern en 

sessió de 3 de novembre de 2017. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

27.- (18SD0157CO) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i el Consorci del Gran Teatre del Liceu per l’aprofitament de les aigües 

subterrànies bombejades des del Gran Teatre del Liceu. FACULTAR la Quarta 

Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a 

la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 

derivin del mateix. NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes 

corresponents. 

 

28.- (1BC 2018/044) APROVAR definitivament el Projecte executiu de l’actuació 1B, 

cobriment amb lluerna del pati de la casa Padellàs, de la reforma de la seu del 

MUHBA, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 

l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 

pressupost de 549.872,76 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), en un dels diaris dels de més circulació de Catalunya, a la 

Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

29.- (7BD 2017/203) APROVAR definitivament el Projecte de reforma de l’edifici situat al 

carrer Llobregós 107-113 per acollir un casal d’entitats, al barri del Carmel, al 

Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 

d’1.878.065,00 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; 

APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia 

elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de línies de Baixa 

Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte 

executiu, FACULTAR el Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per aprovar i 

formalitzar el conveni específic que apliqui les circumstancies concretes a les 

bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i 

la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i PUBLICAR aquest acord 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més 
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circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 

l’Ajuntament. 

 

Districte de Nou Barris 

 

30.- (8BD 2016/063) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització 

interiors de Trinitat Nova, 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 6.083.388,54 

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), 

en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler 

d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

31.- (8BD 2016/178) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de les 

escales de Matagalls, 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 d'1.145.027,17 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; APROVAR els 

convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a 

favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Baixa Tensió i 

de Mitja Tensió i FACULTAR la Gerent del Districte de Nou Barris per a 

formalitzar el conveni; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 

a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

Districte de Sant Martí 

 

32.- (18PL16589)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de 

l'edifici industrial consolidat situat al carrer Pere IV, núm. 98, districte 22@, 

promogut per Petil·lia SL; 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 i Mobilitat. 

 

33.- (18PL16545)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la implantació d'ús hoteler i 

viver d'empreses al carrer Cristóbal de Moura 49, Barcelona, promogut per TSH 

Spain Holco SL; 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 i Mobilitat. 

 

34.- (10BD2015109) RECTIFICAR, a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, l’error material de l’Acord de la Comissió de Govern de 13 de 
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setembre de 2018, pel qual s’aprovà inicialment el Projecte executiu i estudi de 

seguretat i salut de reurbanització de la plaça Victòria Kent, al Districte de Sant 

Martí de Barcelona, en el sentit que on diu, amb un pressupost d’1.128.212,03 

euros ha de dir, amb un pressupost d’1.142.600,46 euros; MANTENIR 

inalterables la resta de pronunciaments i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 

Oficial de la Província (BOPB). 

 

35.- (10BD2017073) RECTIFICAR, a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, l’error material de l’Acord de la Comissió de Govern de 13 de 

setembre de 2018, pel qual s’aprovà inicialment el Projecte executiu de 

reurbanització de la plaça Josep Maria Huertas, al Districte de Sant Martí de 

Barcelona, en el sentit que on diu, amb un pressupost de 951.943,26 euros ha de 

dir, amb un pressupost de 954.483,96 euros; MANTENIR inalterables la resta de 

pronunciaments i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 

(BOPB). 

 

36.- (10BD2017206) RECTIFICAR, a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, l’error material de l’Acord de la Comissió de Govern de 13 de 

setembre de 2018, pel qual s’aprovà inicialment el Projecte executiu de 

reurbanització de l’àmbit entre els carrers Freser, Trinxant i Indústria, al Districte 

de Sant Martí de Barcelona, en el sentit que on diu amb un pressupost de 

580.215,38 euros ha de dir, amb un pressupost de 583.033,55 euros; MANTENIR 

inalterables la resta de pronunciaments i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 

Oficial de la Província (BOPB). 

 

b) Mocions 

 

  

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 

a les onze hores. 

 


