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Ref:CG 31/18 

 

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

Barcelona, el dia 20 de setembre de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

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

Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, i Janet Sanz Cid i els Ims. Srs. 

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

Laura Pérez Castaño, i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi 

Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia, Jaume Asens 

Llodrà i,  la Sra. Regidora i el Sr. Regidor, Mercedes Vidal Lago i 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 13 de 

setembre de 2018, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 

Comissió; i S'APROVA. 

 

 

 

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.- BASA (BA 75/17) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

22 de maig de 2018, que ADJUDICA el contracte de Lot 1: Servei de Prevenció 

Aliè per a la impartició de cursos de formació en les disciplines preventives de 

Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia per al 

col·lectiu de persones usuàries de les polítiques actives d’ocupació a CMAP SL, 

per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa tenint en compte la relació 

cost-eficàcia i que dóna compliment a la totalitat dels requeriments previstos en 

els plecs reguladors, per l’import màxim de 65.250,00 euros IVA exempt, a raó 

del preu unitari de 45,00 euros IVA exempt per un màxim de 1450 hores; Lot 2: 
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Servei de Prevenció Aliè en l’especialitat de Vigilància de la Salut a Serviprein 

Sociedad de Prevención SL, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa 

tenint en compte la relació cost-eficàcia i que dóna compliment a la totalitat dels 

requeriments previstos en els plecs reguladors, per l’import màxim de 204.732,00 

euros IVA inclòs, a raó dels preus següents: 19.200,00 euros IVA exclòs per a 

l’elaboració de la proposta de programació anual, elaboració de la memòria anual 

i elaboració dels protocols de vigilància sanitària específica; 41,00 euros IVA 

exempt per examen o reconeixement bàsic de salut, 15,00 euros IVA exclòs per 

administració de vacunes antitetàniques, 10,00 euros  IVA exclòs per 

administració de vacunes contra el virus grip, 33,72 euros IVA exclòs per estudi 

hormonal i toroïdal; i per la reducció dels terminis de lliurament d’informe 

d’aptitud mèdica en 5 dies naturals, de l’informe d’exàmens de salut en 18 dies 

naturals i la citació a exàmens de salut en 15 dies naturals, per haver presentat 

l’oferta admesa més avantatjosa econòmicament i que dóna compliment a la 

totalitat dels requeriments previstos en els plecs reguladors. 

 

2.- BASA (BA 03/18) Resolucions de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, 

de 29 de maig de 2018 i 5 de juny de 2018, que ADJUDICA el Lot 1: Creació de 

continguts d’aprenentatge per al Cibernàrium en format online del contracte de 

serveis per la conversió de continguts d’aprenentatge actualment presencials en 

online i per a la creació de nous continguts d’e-aprenentatge a Homuork SL, amb 

l’import màxim de 222.874,74 euros IVA inclòs a raó dels preus unitaris 

següents: 4.093,20 euros IVA exclòs per activitat tipus MOOC fins un màxim de 

40 activitats i 2.046,60 euros IVA exclòs per hora de consum online fins un 

màxim de 10 hores; Lot 2: Creació de continguts d’aprenentatge per al 

Cibernàrium en format microlearning del contracte de serveis per la conversió de 

continguts d’aprenentatge actualment presencials en online i per a la creació de 

nous continguts d’e-aprenentatge a Wisdomlav Learning Audiovisual SL, amb 

l’import màxim de 33.783,20 euros IVA inclòs a raó del preu unitari de 1.396,00 

euros IVA exclòs per activitat tipus “instant courses” fins un màxim de 20 

activitats;  Lot 4: Conversió de continguts presencials d’aprenentatge del 

Programa Formatiu per Empreses i de formació específica del contracte de serveis 

per la conversió de continguts d’aprenentatge actualment presencials en online i 

per a la creació de nous continguts d’e-aprenentatge a Homuork SL, amb l’import 

màxim de 73.729,66 euros IVA inclòs a raó dels preus unitaris següents: 1.846,80 

euros IVA exclòs per activitat tipus MOOC del programa formatiu per empreses 

fins un màxim de 14 activitats i 2.505,60 euros IVA exclòs per activitat tipus 

MOOC de formació del sector comerç fins un màxim de 14 activitats; Lot 5: 

Conversió de continguts presencials d’aprenentatge del programa d’Emprenedoria 

en format online i creació de nous continguts online del contracte de serveis per la 

conversió de continguts d’aprenentatge actualment presencials en online i per a la 

creació de nous continguts d’e-aprenentatge a Wisdomlav Learning Audiovisual  

SL, amb l’import màxim de 88.449,96 euros IVA inclòs a raó dels preus unitaris 

següents: 2.045,32 euros IVA exclòs per activitat tipus MOOC del programa 

d’emprenedoria fins un màxim de 17 activitats, 1.348,83 euros IVA exclòs per 

activitat d’instant courses o cursos microlearning fins un màxim de 10 activitats i 

4.968,08 euros IVA exclòs per activitat d’autoocupació tipus MOOC fins un 

màxim de 5 activitats; Lot 6: Conversió de continguts presencials d’aprenentatge 

sobre Economia Social i Solidària i Polítiques d’Igualtat del contracte de serveis 
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per la conversió de continguts d’aprenentatge actualment presencials en online i 

per a la creació de nous continguts d’e-aprenentatge a Barabara Educació SCCL, 

amb l’import màxim de 42.446,80 euros IVA inclòs a raó dels preus unitaris 

següents: 5.760,00 euros IVA exclòs per activitat tipus MOOC sobre ESS fins un 

màxim de 3 activitats, 2.600,00 euros IVA exclòs per una activitat formativa 

online amb tècniques de gamificació sobre l’àmbit cooperatiu i 3.800,00 euros 

IVA exclòs per activitat d’autoocupació tipus MOOC sobre polítiques d’igualtat i 

mercat de treball fins un màxim de 4 activitats.  I que DECLARA DESERT el Lot 

3: Creació i impartició de Webinars per al Cibernàrium del contracte de serveis 

per la conversió de continguts d’aprenentatge actualment presencials en online i 

per a la creació de nous continguts d’e-aprenentatge. 

 

3.- BASA (BA 04/18) Resolució del President i la Directora General de Barcelona Activa 

SAU SPM, de 8 de juny de 2018, que ADJUDICA, per als serveis de disseny, 

creació i impartició de les accions formatives de determinades especialitats de 

l’oferta formativa estable de Barcelona Activa, amb incorporació d’objectius 

d’eficiència social, a Cast Info, SA en el Lot 1. Gestors de continguts (CMS) pel 

preu màxim de 55.100,00 euros IVA exclòs; a UTE Barcelonaknowledge en el 

Lot 2. Imatge digital i disseny pel preu màxim de 120.250,00 euros IVA exclòs; a 

Esquemes Informàtics, SL en el Lot 3. Mobilitat pel preu màxim de 39.000,00 

euros IVA exclòs; a Esquemes Informàtics, SL en el Lot 4. Programació i 

desenvolupament informàtic pel preu màxim de 60.900,00 euros IVA exclòs; a 

UTE Barcelonaknowledge en el Lot 5. Creació web pel preu màxim de 60.720.00 

euros IVA exclòs; a Montse Ramos Sánchez en el Lot 6. Vendes pel preu màxim 

de 31.250,00 euros IVA exclòs; a Galactinet, SL en el Lot 7. Màrqueting pel preu 

màxim de 58.200,00 euros IVA exclòs; a Olga Ferrer Rubio en el Lot 8. Formes 

jurídiques i tràmits per a persones autònomes pel preu màxim de 25.300 euros 

IVA exclòs; a Olga Ferrer Rubio en el Lot 9. Formes jurídiques i tràmits per a 

persones jurídiques pel preu màxim de 15.675,00 euros IVA exclòs; a Colectic, 

SCCL en el Lot 10. Com comunicar amb valors de l’economia social i solidària 

pel preu màxim de 14.280,00 euros IVA exclòs; a Barabara Educació, SCCL en el 

Lot 11. Eines per promoure els valors de l’economia social i solidària en la gestió 

d’organitzacions pel preu màxim de 19.860,00 euros IVA exclòs; a Facto 

Assessrs, SCCL en el Lot 12. Fiscalitat en organitzacions de l’economia social i 

solidària pel preu màxim de 12.852,00 euros IVA exclòs; a Facto Assessors, 

SCCL en el Lot 13. Finançament en economia social i solidària pel preu màxim 

de 17.340,00 euros IVA exclòs; a Barabara Educació, SCCL en el Lot 14. 

Tendències i oportunitats de l’economia social i solidària pel preu màxim de 

16.980,00 euros IVA exclòs; a Labcoop, SCCL en el Lot 15. LabESS: laboratori 

d’innovació en l’àmbit de l’economia social i pel preu màxim de 26.965,12 euros 

IVA exclòs; a SC2Formació, SL en el Lot 16. Competència clau: comunicació pel 

preu màxim de 46.400,00 euros IVA exclòs; a UTE BCN LAB en el Lot 17 

Competència clau: competitivitat pel preu màxim de 33.500,00 euros IVA exclòs; 

a Benedito&Lafarga Training, SL en el Lot 18 Competència clau pel preu màxim 

de 33.500,00 euros IVA exclòs; a Grupo Montaner y Asociados, SA en el Lot 19. 

Competència clau: negociació pel preu màxim de 45.500,00 euros IVA exclòs; a 

Rosaura Alastruey Garcia en el Lot 20. Competència clau: networking pel preu 

màxim de 35.985,00 euros IVA exclòs; a Grupo Montaner y Asociados, SA en el 

Lot 21 Competència clau: orientació al client i la clienta pel preu màxim de 
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26.000,00 euros IVA exclòs; a Impento, SL en el Lot 22. Sessions informatives a 

territori pel preu màxim de 76.500,00 euros IVA exclòs; a UTE CCGR Coaching 

en el Lot 23. Coaching laboral sènior pel preu màxim de 176.800,00 euros IVA 

exclòs; a UTE Fem Coaching en el Lot 24 Coaching laboral per a dones pel preu 

màxim de 130.000,00 euros IVA exclòs; a El Despertador, SL en el Lot 25. 

Coaching laboral per a joves pel preu màxim de 68.000,00 euros IVA exclòs; a 

Biscuit, SL en el Lot 26. Autoconeixement pel preu màxim de 16.250,00 euros 

IVA exclòs; a DEP Institut, SL en el Lot 27. Objectiu professional pel preu 

màxim de 26.010,00 euros IVA exclòs; a Impento, SL en el Lot 29 Plataforma 

Empresa-Ocupació pel preu màxim de 63.750,00 euros IVA exclòs; a D’Aleph 

Formación, SL en el Lot 30. Sectors econòmics i oportunitats professionals pel 

preu màxim de 36.025,00 euros IVA exclòs; a Psicotec Catalunya, SL en el Lot 

31. Eines bàsiques per a la recerca de feina: carta i currículum pel preu màxim de 

66.000,00 euros IVA exclòs; a Psicotec Catalunya, SL en el Lot 32. Procés de 

selecció i entrevista de feina pel preu màxim de 50.400,00 euros IVA exclòs; a 

UTE Pedro Luis Rojas Aguado, Ariadna Vigueras Bohigas i Maria Redondo 

Rodrigo en el Lot 33. Canals de recerca de feina pel preu màxim de 50.400,00 

euros IVA exclòs. 

 

4.- BASA (BA 12/18) Resolució del President i la Directora General de Barcelona Activa 

SAU SPM, de 9 de juliol de 2018, que ADJUDICA el Lot 1: Serveis de 

manteniment integral dels edificis: Seu Central, Incubadora d'Empreses Glòries 

plantes vestíbul i altell, primera i segon de l'edifici Mediatic i mòdul C-D de la 

planta tercera de Torre Llacuna del contracte de serveis de manteniment global 

dels edificis de Barcelona Activa, amb incorporació d’objectius d’eficiència social 

a UTE MH, per l’import màxim de 306.130,00 euros IVA inclòs a raó dels preus 

següents: pels serveis fixos de dos anys: 223.000,00 euros IVA exclòs, per la 

bossa econòmica: 30.000,00 euros IVA exclòs a raó dels preus unitaris següents: 

18,00 euros per hora IVA exclòs per el cap d’equip o encarregat i per a l’oficial/a 

de primera frigorista, 15,00 euros per hora IVA exclòs per a l’oficial/a de primera 

soldador i per a l’oficial/a de primera electricista, 13,00 euros per hora IVA exclòs 

per l’ajudant o oficial de segona i un salari mínim brut anual de 24.000,00 euros 

per al cap d’equip o encarregat/ada i de 23.000,00 euros per a l’Oficial/a de 

Primera i ADJUDICA el Lot 2: Serveis de manteniment integral dels edificis: 

Parc Tecnològic Barcelona Nord, Incubadora Almogàvers, Can Andalet, Convent 

de Sant Agustí, Punt Jove de Sant Andreu i equipament del carrer Vilalba dels 

Arcs del contracte de serveis de manteniment global dels edificis de Barcelona 

Activa, amb incorporació d’objectius d’eficiència social a Cofely España SA, per 

l’import màxim de 354.393,66 euros IVA inclòs a raó dels preus següents: pels 

serveis fixos de dos anys: 262.887,32 euros IVA exclòs, per la bossa econòmica: 

30.000,00 euros IVA exclòs a raó del preu unitari de 21,00 euros/hora per el cap 

d’equip, l’oficial/a de primera i l’ajudant/a i un salari mínim brut anual de 

25.000,00 euros per al cap d’equip o encarregat/ada i de 24.000,00 euros per a 

l’Oficial/a de Primera. 

 

5.- BASA (BA 32/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

20 de juliol de 2018, que ADJUDICA el Lot 1: Serveis d’informació en innovació 

socioeconòmica del contracte de serveis de dinamització de la comunitat 

d’incubació i d’informació en el centre municipal de referència en innovació 
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socioeconòmica, amb incorporació d’objectius d’eficiència social a Surt Fundació 

de Dones Fundació Privada, per haver presentat l’oferta admesa que dóna 

compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, amb l’import 

màxim de 147.953,79 euros IVA inclòs i un salari mínim brut anual calculat en 

base a una jornada laboral de 38,5 hores setmanals de 23.254,08 euros per a la 

persona coordinadora del servei i de 20.845,61 euros per la persona referent de 

l’agenda; Lot 2: Dinamització de la comunitat d’incubació del contracte de serveis 

de dinamització de la comunitat d’incubació i d’informació en el centre municipal 

de referència en innovació socioeconòmica, amb incorporació d’objectius 

d’eficiència social a Tandem Social SCCL, per haver presentat l’oferta admesa 

que dóna compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, amb 

l’import màxim de 103.812,99 euros IVA inclòs i un salari mínim brut anual 

calculat en base a una jornada laboral de 38,5 hores setmanals de 26.925,24 euros 

per la persona que executarà el contracte. 

 

6.- BASA (BA 39/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

26 de juny de 2018, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis de 

formació i d’assistència tècnica destinat a centres educatius del Projecte de Vida 

Professional, amb incorporació d’objectius d’eficiència social i divisió en 4 lots; 

APROVA el plec de clàusules per un pressupost de licitació de 98.013,86 euros 

IVA inclòs i un valor estimat de 509.672,07 euros sense IVA i CONVOCA la 

licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació 

ordinària. 

 

7.- BASA (BA 62/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, 

d’1 d’agost de 2018, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis 

d’informació i derivació en ocupació i autoocupació als punts d’informació de 

ciutat als districtes, amb incorporació d’objectius d’eficiència social; APROVA el 

plec de clàusules per un pressupost de licitació de 218.904,98 euros IVA inclòs i 

un valor estimat d'1.094.524,90 euros sense IVA i CONVOCA la licitació per 

procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (18001219-001 (0338/18) MODIFICAR el contracte núm. 18001219, que té per objecte la 

contractació dels serveis de telecomunicacions pendents de migrar de 

l'Ajuntament de Barcelona, en virtut del que preveuen els articles 219 i 105 i 

següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 

el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en vigor segons el que 

preveu la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
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contractes del sector públic) i la clàusula 15 del plec de clàusules administratives 

particulars del contracte, en el sentit d'incloure dintre del contracte l'Agència de 

Salut Pública de Barcelona segons el que s'indica a l'informe del Departament de 

Subministraments i Estalvi Energètic que s'incorpora a l'expedient i amb 

l'acceptació expressa de l'empresa a la present modificació contractual prevista als 

plecs. REQUERIR l'adjudicatari per a què, en el termini de 15 dies des de la 

recepció de la notificació de la present resolució comparegui per tal de formalitzar 

la modificació contractual a les oficines de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

2.- (888/18)  INICIAR l'expedient per a la contractació d'infraestructures districtes, 

amb núm. de contracte 18003434, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

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

4.611.163,98 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 

estimat de 8.383.934,50 euros, distribuït en els següents lots:Lot núm. 01, 

Districte Ciutat Vella, per un import de 726.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 

02, Districte l'Eixample, per un import de 480.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 

03, Districte l'Eixample-Oficina Pro, Ec., per un import de 60.000,00 euros IVA 

inclòs; Lot núm. 04, Districte Sants-Montjuïc, per un import de 380.000,00 euros 

IVA inclòs; Lot núm. 05, Districte les Corts, per un import de 220.329,99 euros 

IVA inclòs; Lot núm. 06, Districte Sarrià-Sant Gervasi, per un import de 

242.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 07, Districte Gràcia, per un import de 

435.600,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 08, Districte d'Horta-Guinardó, per un 

import de 494.000,01 euros IVA inclòs; Lot núm. 09, Districte Nou Barris, per un 

import de 700.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 10, Districte Sant Andreu, per 

un import de 340.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 11, Districte Sant Martí, per 

un import de 533.234,00 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 3.810.879,32 euros i import de l'IVA de 

800.284,66 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. DONAR compte d'aquesta resolució a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 20 de setembre de 2018. 

 

4.- (07 PPB2018)  AUTORITZAR, de conformitat amb l’article 11.d) dels Estatuts del 

Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), l’aprovació 

dels preus públics de l’esmentat consorci per a l’any 2019 i successius, d’acord 

amb la proposta que s’adjunta. 

 

5.- (08 PPB2018)  APROVAR els preus públics per a l’any 2018 i successius del CEM Turó 

de la Peira, d’acord amb la proposta de text que s’incorpora a l’expedient. 

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona. 
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6.- (2018/573)  APROVAR l’acord d’amistat i cooperació entre la ciutat de Seül 

(República de Corea) i la ciutat de Barcelona (Regne d’Espanya) per potenciar 

activament els intercanvis mutus, sobre la base del principi d’igualtat i reciprocitat 

mútua. 

 

7.- (13638)  REQUERIR la societat Marina Port Fòrum, SL, com a titular del 

contracte marc que regula el contracte d’obra per a la construcció de les 

edificacions i urbanització del Port i de cessió del dret d’us per a l’explotació del 

Port esportiu de Sant Adrià del Besós, signat el 30 d’octubre de 2002, perquè en el 

termini de 20 dies hàbils procedeixi, en compliment del que preveu la clàusula 4.6 

de l’esmentat contracte, a actualitzar l’import garantit en concepte de correcte 

execució del contracte fins a la quantia d'1.018.000,00 euros, amb expressa 

advertència de les conseqüències contractuals previstes per al supòsit 

d’incompliment. 

 

8.- (F-1805)  AUTORITZAR la Fundació Casa Amèrica Catalunya per formalitzar una 

operació de finançament a llarg termini per un import màxim de 320.000,00 euros 

subjecte a les condicions que s'adjunten a l'annex. 

 

9.- (2018/553)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l'entitat Pen Català pel Projecte “Programa Escriptor Acollit”, que instrumenta 

l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa 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 6.1a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les 

subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 52.000,00 euros, que 

representa el 45,53% del projecte, que té un import de 114.220,00 euros. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 52.000,00 euros, amb 

càrrec a la partida 48748/23291/0701, distribuïts en 26.000,00 euros per a l’any 

2018 i 26.000,00 euros per a l’any 2019, condicionat a l’existència de crèdit 

suficient i adequat, a favor de l'entitat Pen Català amb CIF G58255597. 

REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres 

mesos de la finalització de l'activitat parcial o final del projecte presenti la 

justificació de l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb allò establert al pacte 5è 

del conveni. FACULTAR 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. 

 

10.- (2018/564)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al foment de la intercooperació 

per a optimitzar processos i minimitzar recursos per tal de facilitar la 

implementació i millora dels sistemes de pagament digital dels circuits de moneda 

complementària. FACULTAR el Comissionat d’Economia Social, 

Desenvolupament Local i Consum Álvaro Porro González per a la signatura del 

conveni. 

 

11.- (2018/117-B) APROVAR la modificació de l’apartat 2 de la convocatòria 2018 de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del 

territori, en el sentit d’ampliar el crèdit pressupostari en l’import de 610.000,00 
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euros a càrrec de la partida indicada i fixant l’import final en la quantitat de 

2.245.000,00 euros, mantenint sense alteració i plenament vigents la resta de les 

Bases aprovades per acord de la Comissió de Govern de 6 d’abril de 2017 i la 

convocatòria per a 2018 aprovada per acord de la Comissió de Govern de 12 

d’abril de 2018; ORDENAR la publicació de la modificació de la convocatòria al 

Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament així com 

la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal; 

AUTORITZAR la despesa per un import addicional de 610.000,00 euros per al 

Programa de subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori. 

 

12.- (DP-2018-27149) CEDIR a l'Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis "Metropolis” 

l’ús dels espais ubicats en la planta tercera de l’edifici del carrer d’Avinyó núm. 

15, amb la finalitat de desenvolupar-hi les activitats que li són pròpies, d’acord 

amb les condicions del document annex, que s’aprova; SOTMETRE l'expedient a 

informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen 

reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i FORMALITZAR la 

cessió en document administratiu. 

 

13.- (DP-2018-27171) PRORROGAR amb efectes des del 3 de maig de 2018 per un termini de 

quatre anys, la cessió d’ús a favor de l’Associació de Veïns del Barri de Navas, 

acordada per la Comissió de Govern de 6 de març de 2013 i formalitzada 

mitjançant contracte de 3 de maig de 2013, d’un espai (sala i despatx en planta 

baixa entrant pel carrer Indústria, núms. 344-346) integrat en el Centre Cívic de 

Navas ubicat a la finca municipal del carrer Navas de Tolosa núm. 312, amb la 

finalitat de continuar desenvolupant la seva tasca d’associacionisme veïnal, 

restant vigents les condicions reguladores aprovades per la Comissió de Govern 

de 6 de març de 2013. 

 

14.- (DP-2018-27182) PRORROGAR la cessió d’ús de la finca situada al carrer Isaac Albèniz 

núm. 14-18 a favor de l’Associació Centre d’Acollida Assís, per a seguir 

destinant-la a la millora de la qualitat de vida de les persones sense llar, amb 

efectes a partir del 31 d’octubre de 2018, fins que l’Associació pugui iniciar les 

seves activitats a les instal·lacions de Via Augusta núm. 405-407 i 409 objecte de 

la concessió aprovada per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda de 13 de 

febrer de 2018, o bé, en el cas que aquest inici no es produís abans dels tres anys, 

fins al 30 d’octubre de 2021, modificant la clàusula tercera de les condicions 

reguladores de la cessió d’ús aprovades per la Comissió de Govern de 25 de juliol 

de 2013, restant vigents la resta de condicions reguladores. 

 

15.- (3–138/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-138/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 53.560,00 euros, per atendre transferències 

de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable núm. 18090791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

16.- (20180259)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió i desenvolupament 

del projecte VinclesBcn i el subministrament de 2.000 tauletes, servei de 

manteniment de 3.000 tauletes i 3.000 connexions a internet, d’acord amb les 

previsions del plec de prescripcions tècniques, i amb número de contracte 

18003127, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.932.554,73 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 la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 

1.721.667,94 euros de pressupost net i 210.886,80 euros en concepte d’IVA al 

tipus impositiu del 10% pel què fa als serveis i 21% pel què fa als 

subministraments; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponents; DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

17.- (20170566)  AMPLIAR l'autorització de despesa per un import de 312.305,21 euros, 

amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, en 

concepte d’increment de la quantia inicial assignada a la Campanya d’Activitats 

de Vacances d’Estiu 2018. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

18.- (1092/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat 

Valenciana per establir un canal permanent de comunicació i col·laboració; 

FACULTAR el Tercer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, per a la 

signatura de l’esmentat conveni. 

 

19.- (18/18)  RENUNCIAR, al contracte número 17005569 que té per objecte la 

contractació del servei de producció i logística per a la Multiconsulta Ciutadana, 

prevista a Barcelona per a l’any  2018, amb núm. d’expedient 0018/18, i amb un 

pressupost total de licitació de 918.652,16 euros, IVA inclòs, atès l’informe emès 

pel director de Democràcia Activa i Descentralització en data 19 de juliol de 

2018, on queden paleses les raons que justifiquen l’interès públic de la renúncia, 

d’acord amb l’article 155 del TRLCSP,  davant la impossibilitat d’executar 

l’objecte del contracte en els termes previstos inicialment; sense que es consideri 

que existeixin despeses efectuades pels licitadors, fora de les habituals 

corresponents a la participació en un procediment contractual d’aquest tipus, que 

hagin de ser especialment indemnitzades per l’existència d’aquesta renúncia; 

ANUL·LAR l'autorització de despesa del contracte número 17005569 per un 

import de 918.652,16 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document. 
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20.- (2712/2018)  APROVAR, d'acord amb l'article 18 dels estatuts del Consorci del Pla de 

rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona, el conveni de col·laboració 

entre l'Administració General de l'Estat, l'administració de la Generalitat de 

Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per establir les contribucions en espècie 

respectives al Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

21.- (09-CONV-568/2018) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona- Districte de Sant Andreu i Consorci de Biblioteques de Barcelona, per 

a la cessió de la gestió dels espais expositius i de l’Auditori del Centre Cultural 

Can Fabra per part de la Biblioteca Can Fabra-Ignasi Iglésias; FACULTAR la 

regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, 

així com la de tots aquells documents que se’n derivin; DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

22.- (32/2018-SF_OP) DEIXAR sense efecte l’acord de la Comissió de Govern de 24 de maig 

de 2018, de convocatòria de l’oferta pública d’ocupació parcial de 2017, de Parcs 

i Jardins de Barcelona, IM, de 30 places de la categoria d’auxiliar jardiner/a de 1r 

i 2n any, per a l’exercici 2018, i d’aprovació de les bases que han de regir 

l’esmentada convocatòria; CONVOCAR conjuntament l’oferta pública 

d’ocupació parcial de 2017 i 2018, de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M., de 57 

places de la categoria d’auxiliar jardiner de 1r i 2n any (30 places corresponents a 

2017 i 27 places corresponents a 2018), per a l’exercici 2018; APROVAR les 

bases que han de regir l’esmentada convocatòria; PUBLICAR la present 

convocatòria i les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, així com un anunci 

de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado. 

 

23.- (20160004P)  PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 

acord per un període comprès des del 20 d'octubre de 2018 fins al 19 d'octubre de 

2019, el contracte 15004487-001 que té per objecte el “Serveis d'assistència 

tècnica i assessorament en el seguiment i control de les actuacions durant el 

període 2016-2018 pel que fa al protocol de tramitació de projectes i seguiment de 

les obres; al Comité de Mobilitat i a la Comissió d'Obres i a la Intervenció 

General (2016-2018)”, adjudicat a l'empresa Gpo. Ingenieria y Arquitectura SLU, 

amb NIF B66186479, per un import total de 514.008,00 euros (IVA inclòs), 

d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 

514.008,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

s'indiquen en aquest mateix document, condicionat a l'existència de crèdit adequat 

i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual; DECLARAR la 

improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el 

plec de clàusules administratives particulars; REQUERIR l'adjudicatari per tal 

que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 
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notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les 

dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

24.- (20170487)  ACCEPTAR la subvenció relativa al Projecte “C-Mobile: Accelerating 

C-ITS Mobility Innovation and deployment in Europe”, finançat per la Comissió 

Europea, atorgada a l’Ajuntament de Barcelona per un import total de 83.437,50 

euros, en els termes recollits en el Consortium Agreement com a beneficiari del 

projecte C-Mobile number (H2020-723311) i signat per l’Ajuntament de 

Barcelona el 13 de juny de 2016; ENCARREGAR a l’Institut Municipal 

d’Informàtica de Barcelona la gestió de part de les tasques materials i tècniques 

relatives a l’execució del projecte “C-Mobile: Accelerating C-ITS Mobility 

Innovation and Deployment in Europe”, que té com objectiu la implantació 

tecnològica als diferents mitjans de transport de la ciutat de Barcelona per tal de 

reduir significativament l’impacte mediambiental del transport per carretera, lliure 

de congestió i evitar les incidències viàries; amb finançament europeu i en els 

termes i amb el contingut que figura en el document de “prescripcions generals 

que han de regir l’encàrrec”, que s’aproven, i que consta degudament incorporat 

l’expedient, de conformitat amb el previst als article 11 de la Llei 40/2015, d’1 

octubre, de règim jurídics del Sector Públic i 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost 

de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; 

PUBLICAR el present acord i les prescripcions generals que regeixen l’encàrrec 

en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 51.562,50 euros, a favor de l’Institut Municipal 

Informàtica amb NIF P5801908D, per fer front a les despeses generades per la 

seva participació en el projecte C-Mobile amb càrrec als pressupostos municipals 

dels exercicis 2018; 2019 i 2020 a la partida 0504 41030 13412 (S.17000.029) 

repartit en: 23.325,29 euros per l’exercici 2018; 14.731,76 euros, pel 2019 i 

13.505,44 euros pel 2020. Aquesta Autorització i Disposició de despesa queda 

condicionada a l'efectiva justificació de les despeses suportades i a la seva 

acceptació per part de la Comissió Europea, que l’Institut Municipal 

d’Informàtica haurà de comunicar a l'òrgan gestor per procedir a l'obligació de les 

despeses que corresponguin; FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana per tal que 

porti a terme les actuacions que resultin necessàries per fer efectiu el contingut del 

present acord; NOTIFICAR el present acord als interessats al efectes 

corresponents. 

 

25.- (20170490)  ACCEPTAR la subvenció relativa al Projecte “Nemo: Hyper-Network 

for ElectroMobility”, finançat per la Comissió Europea, atorgada a l’Ajuntament 

de Barcelona per un import total de 148.625,00 euros, en els termes recollits en el 

Consortium Agreement com a beneficiari del projecte NeMo number (H2020-

713794) i signat per l’Ajuntament de Barcelona el 13 de juny de 2016; 

ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona la gestió de 

part de les tasques materials i tècniques relatives a l’execució del projecte “Nemo: 

Hyper-Network for electroMobility" que té com objectiu crear una híperxarxa 

amb eines noves i existents, models i serveis que proporcionaran interoperabilitat 

sense fissures en els serveis de mobilitat elèctrica, finançat per la Comissió 

Europea i fer-ho en els termes i amb el contingut que figura en el document de 

“prescripcions generals que han de regir l’encàrrec” que s’aproven, i que consta 

degudament incorporat l’expedient, de conformitat amb el previst als article 11 de 



 

Ref:CG 31/18 

v.  21- 9- 2018 

 9: 32 

12 

la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídics del Sector Públic i 10 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions 

públiques de Catalunya; PUBLICAR el present acord i les prescripcions generals 

que regeixen l’encàrrec en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta 

Municipal; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 65.625,00 euros, a favor 

de l’Institut Municipal. Informàtica amb NIF P5801908D, per a fer front a les 

despeses generades per la seva participació en el projecte NeMo amb càrrec als 

pressupostos municipals dels exercicis 2018 i 2019 i a la partida 0504 41030 

13412 (S.17000.030) repartit en 50.082,21 euros per l’exercici 2018 i 15.542,79 

euros, pel 2019. Aquesta Autorització i Disposició de despesa queda condicionada 

a l'efectiva justificació de les despeses suportades i a la seva acceptació per part 

de la Comissió Europea, que l’Institut Municipal d’Informàtica haurà de 

comunicar a l'òrgan gestor per procedir a l'obligació de les despeses que 

corresponguin; FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana per tal que porti a terme 

les actuacions que resultin necessàries per fer efectiu el contingut del present 

acord; NOTIFICAR el present acord als interessats al efectes corresponents. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

26.- (1BD 2018/019) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de l’espai comprès 

entre la rambla del Raval, la plaça Vázquez Montalbán i Salvador Seguí, al barri 

del Raval, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i 

que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.163.196,64 

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; 

NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; SOTMETRE’L a 

informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 

següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual 

es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

Districte de l'Eixample 

 

27.- (2BD 2017/087) APROVAR definitivament el Projecte d’adequació d’un sector del Parc 

de l’Estació del Nord, per a convertir-lo en una àrea d’esbarjo per a gossos, al 

Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.060.908,15 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 el Gerent del Districte de l’Eixample per a formalitzar els 

convenis; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 

Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

28.- (5BD 2012/062) APROVAR definitivament el Projecte  per a la nova construcció de 

l'equipament a la plaça de Sarrià (biblioteca i seu de districte), al Districte de 

Sarrià – Sant Gervasi 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 14.083.025,70 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, de 

cessió d’ús de local per a Centre de Mesura i de cessió d'ús de les cel·les i les 

línies de Mitja Tensió del Centre de Mesura a favor d'Endesa Distribución 

Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu. FACULTAR el Gerent del Districte 

de Sarrià-Sant Gervasi per aprovar i formalitzar els convenis específics que 

apliquin 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 diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 

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

 

Districte de Nou Barris 

 

29.- (8BD 2017/218) APROVAR definitivament el Projecte executiu per a la substitució dels 

vestidors del camp de futbol de Ciutat Meridiana per mòduls prefabricats 

provisionals, al Districte de Nou Barris, 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 

932.156,28 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 

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

 

Districte de Sant Andreu 

 

30.- (9BD 2015/024) APROVAR definitivament el Projecte executiu del nou casal d’entitats i 

centre de serveis socials Porta Trinitat, al Districte de Sant Andreu 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 6.458.176,79  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 Mitja Tensió, de Baixa Tensió 

i Centre de Transformació MT/BT i FACULTAR la Gerent del Districte de Sant 

Andreu per a formalitzar els convenis; PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
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Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 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 

 

31.- (10BD 2017/068) APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització de part de l’interior 

d’illa dels carrers Bilbao, Pallars, Lope de Vega i Camí Antic de València, al 

Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 548.730,08 euros, el 21% de 

l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme de Catalunya; i SOTMETRE a informació pública, durant el termini 

d'un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular -hi les al·legacions 

pertinents. 

 

b) Mocions 

 

 

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

a les onze hores. 

 


