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Ref:CG 32/18 

 

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

Barcelona, el dia 27 de setembre de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

sessió ordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia Gerardo 

Pisarello Prados, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. 

Hi concorre la Ima. Tinenta d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví i els Ims. Srs. 

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

Laura Pérez Castaño, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, assistits 

pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, l’Im. Sr. i la Ima Sra. Tinent/a d’Alcaldia, 

Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid i la Ima. Sra. Regidora, Mercedes Vidal 

Lago. 

 

 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. 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 20 de 

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

Comissió; i S'APROVA. 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

1.- IMPJ (18/0168-01-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal, de 31 d'agost de 2018, que ADJUDICA el contracte del 

subministrament de cinc vehicles industrials amb mesures de contractació pública 

sostenible. Lot 1: Dos camions 9 Tn amb cisterna de reg a l’empresa Talleres 

Autolica, S.A., amb CIF A08203887, per un import de 192.390,00 euros (IVA 

inclòs del 21%) i un termini d’execució de 4 mesos. 

2.- IMPJ  (18/0168-02-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal, de 31 d'agost de 2018, que ADJUDICA el contracte del 

subministrament de cinc vehicles industrials amb mesures de contractació pública 

sostenible. Lot 2: Un camió 18 Tn amb plataforma per a vehicles a l’empresa 

Volvo Group España, SAU, amb CIF A79842654, per un import de 96.679,00 

euros (IVA inclòs del 21%) i un termini d’execució de 4 mesos. 



 

Ref:CG 32/18 

v.  27- 9- 2018 

 13: 42 

2 

 

3.- IMPJ  (18/0168-03-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal, de 31 d'agost de 2018, que ADJUDICA el contracte del 

subministrament de cinc vehicles industrials amb mesures de contractació pública 

sostenible. Lot 3: Un camió 18 Tn amb pop a l’empresa Volvo Group España, 

SAU, amb CIF A79842654, per un import de 152.992,40 euros (IVA inclòs del 

21%) i un termini d’execució de 4 mesos. 

 

4.- IMPJ (18/0168-04-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal, de 31 d'agost de 2018, que ADJUDICA el contracte de 

subministrament de cinc vehicles industrials amb mesures de contractació pública 

sostenible. Lot 4: Un camió 18 Tn amb grua a l’empresa Volvo Group España, 

SAU, amb CIF A79842654, per un import de 143.506,00 euros (IVA inclòs del 

21%) i un termini d’execució de 4 mesos. 

 

5.- IMPJ (18/0169-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal, de 7 de setembre de 2018, que ADJUDICA el contracte del 

subministrament de dotze vehicles de cabina doble i caixa bolquet amb mesures 

de contractació pública sostenible a l’empresa Romauto Grup Concessionaris, SL, 

amb CIF B08633950, per un import de 432.000,00 euros (IVA inclòs del 21%) i 

un termini d’execució de 3 mesos. 

 

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.- (66/2018)  MODIFICAR les bases de la convocatòria per a la cobertura de 79 places 

de bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de 

l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en el sentit que 

seguidament es relaciona: Primer: Suprimir el tercer paràgraf de la base 7.1.4.3 

sobre “Valoració de la prova”, en relació a la quarta prova: prova d’aptitud física, 

que recull: “A efectes del barem, l’edat de càlcul serà la que tingui la persona 

aspirant el dia de la realització de la prova.” Segon: Modificar la redacció de les 

lletres c) i e) de la descripció de la prova “1) Pressió sobre banc”, de l’Annex 2 

Prova d’Aptitud Física, en el sentit de, on diu: “c) Haurà d'aixecar el pes fent totes 

les repeticions possibles, amb un màxim de 15 repeticions en un temps no 

superior a 45 segons.” “e) L'exercici finalitzarà quan hagi transcorregut el temps 

màxim de realització, 45 segons, quan s'hagi arribat a les 15 repeticions o per 

voluntat de la persona participant.”Ha de dir: “c) Haurà d'aixecar el pes fent totes 

les repeticions possibles, en un temps no superior a 45 segons.” “e) L'exercici 

finalitzarà quan hagi transcorregut el temps màxim de realització, 45 segons o per 
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voluntat de la persona participant.”Tercer: Suprimir les imatges gràfiques que 

representen les proves físiques de l’Annex 2, i publicar, novament, al DOGC i al 

web de l’Ajuntament de Barcelona, en l’aparat d’Oferta Pública, aquest “Annex 2 

Prova d’Aptitud Física” que incorporarà les modificacions que s’introdueixen 

mitjançant la present resolució, per tal de garantir  el compliment del principi de 

seguretat jurídica entre les persones interessades en aquest procés selectiu. 

MODIFICAR el Tribunal Qualificador de la convocatòria per a la cobertura de 79 

places de bomber/a d’accés del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en el 

sentit de deixar sense efectes el nomenament del senyor Manel Pardo i Sabartés, 

com a segon vocal titular, i en el seu lloc, nomenar al senyor Sebastià Massaguer 

Mir com a segon vocal titular. DONAR compte de la present resolució a la 

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

 

2.- (557/2018)  APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos 

en el sentit d’amortitzar el Departament Barcelona Ciutat Educadora (O 

08012805) de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos. 

PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (18003339 (0870/18) APROVAR l'adhesió a l’Acord marc de subministrament de gas natural 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 

2018.02) tramitat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), com 

a ens instrumental de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), així com a 

l’adhesió a la seva contractació derivada (Expedient de contractació núm. 

2018.02.D1), de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Barcelona Esports, l’Institut 

de Cultura de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona 

Activa SPM, SA, Cementiris de Barcelona, SA, PAMEM i l’Institut Municipal de 

Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, amb les condicions fixades a aquests plecs i pels 

preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària. INICIAR, per un pressupost 

global de 2.435.931,00 euros (dels quals 2.013.166,12 euros corresponen al 

pressupost net i 422.764,88 euros corresponen a l’IVA al 21%), l’expedient, amb 

número de contracte 15000936, relatiu a l’adhesió a la contractació derivada de 

l’esmentat acord marc, per tal de garantir el subministrament de gas per a 

l’Ajuntament de Barcelona i els organismes abans indicats, pel termini de 12 

mesos a comptar des de l'1 d'octubre de 2018 fins al 30 de setembre del 2019. 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent a l’Ajuntament per un 

import d'1.254.014,00 (IVA inclòs), a favor de l’empresa adjudicatària de la 

contractació derivada, Endesa Enegia SAU amb CIF A81948077, amb càrrec al 

Pressupost i Partides incorporades a les relacions que s’hi adjunten al present 

Acord i sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient 

en l’exercici corresponent. Respecte a la resta del pressupost, s’incorporen a 

l’expedient els documents comptables dels òrgans competents. DESIGNAR com 

a responsable del contracte derivat de l'Ajuntament al Sr. Joan Carles Moya 

Castillo. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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4.- (2018/575)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l'Associació Mundial de Grans Metròpolis - Metropolis pel projecte “Impuls de 

la governança metropolitana amb visió de gènere”, 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 390.000,00 euros, que representa 

el 50% del projecte, que té un import de 780.000,00 euros. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 390.000,00 euros, amb càrrec a la partida 

48759/91223/0701 distribuïts en 130.000,00 euros per a l’any 2018, 130.000,00 

euros per a l’any 2019 i 130.000,00 euros per a l'any 2020 condicionat a 

l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de l'Associació de Grans 

Metròpolis - Metropolis amb CIF G65011652. REQUERIR l'entitat beneficiària 

per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització de l'activitat 

parcial o final del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, 

d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent 

d'Alcaldia, l'Ilm. 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. 

 

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

el document de 27 de setembre de 2018. 

 

6.- (1038/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació Ship2B pel suport al treball conjunt entre empreses compromeses 

amb el canvi social i l'emprenedoria; FACULTAR el Gerent de Turisme, Comerç 

i Mercats, Sr. Sergi Marí Pons, per a la signatura de l'esmentat conveni. 

 

7.- (2016/1315)  ANUL·LAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 

592.720,00 euros corresponent a l’any 2018 a favor de Barcelona Activa SAU 

SPM per a la implementació de l’impuls i dinamització dels sectors Moda, LGBT 

i City Branding, per la decisió de reduir la dotació de l’encàrrec per causa de 

menor execució. 

 

8.- (2018/565)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Escola Europea de Short 

Sea AEIE i l'Ajuntament de Barcelona que té per objecte la creació i 

desenvolupament del Projecte "Forma't al Port" dirigit a treballar conjuntament 

per a la formació de persones en les noves professions portuàries amb la finalitat 

de difondre la formació relacionada amb l'activitat portuària, els sistemes de 

transport que utilitza el port com a punt d'intercanvi modal i aquelles activitats 

que formen part del millor coneixement del sector. FACULTAR la Gerent de 

Política Econòmica i Desenvolupament Local, la Sra. Sara Berbel Sánchez, per a 

la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

9.- (2018/566)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i Barcelona Supercomputing Center-CNS per la realització del Projecte “Som 

investigadores” dirigit a apropar la ciència i les tecnologies de supercomputació a 

l’alumnat de primària, posant especial èmfasi en aconseguir despertar l’interès de 
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les nenes per les anomenades carreres STEM (acrònim en anglès de Ciència, 

tecnologia, Matemàtiques i Enginyeria), 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; DECLARAR la 

no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en 

l’informe que consta a l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 

30.000,00 euros amb càrrec a la partida corresponent; REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos a comptar des de la 

finalització de l’activitat subvencionada, presenti la justificació de l’aplicació dels 

fons rebuts; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados, per a la signatura del conveni. 

 

10.- (2018/567)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació Eurecat per la realització del Projecte “Centre d’Excel·lència Big 

Data i accions de dinamització empresarial i innovació social”, dirigit al 

desenvolupament del Centre d’Excel·lència Big Data (Projecte aranya web, 

Projecte wifi, Índex d’activitat econòmica i Projecte de dades telecom) i accions 

de dinamització empresarial (Fòrum TurisTIC i Big Data Congress) i d’innovació 

social (Tech4Good Congress i Big Data 4 Social Good) que contribueix a la 

millora de la competitivitat de les empreses a través de la difusió i transferència 

de tecnologia i fomenta la creació de serveis i productes en l’economia digital que 

aporten benestar social, generen activitat econòmica, retenen talent i atreuen 

inversió econòmica local i estrangera, que instrumenta l’atorgament d’una 

subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat 

amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 90.000,00 euros; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 90.000,00 euros euros amb càrrec a la partida 

corresponent; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 

superior a tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada, 

presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts; FACULTAR el Primer 

Tinent d’Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 

conveni. 

 

11.- (DP-2018-27204) MODIFICAR de mutu acord les condicions de la permuta amb la 

cooperativa Fem Ciutat SCCL de la finca situada en el carrer Aneto núm. 16-20, 

formalitzada mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Ricardo 

Manén Barceló, el dia 11 d’abril de 2016, número de protocol 2.631, en el sentit 

d’incorporar com a causa de transformació de la permuta en compravenda la 

manca de projecte constructiu de l’equipament per part de l’Ajuntament de 

Barcelona (Districte de Nou Barris) en el termini de dos anys des de la 

formalització de la permuta; TRANSFORMAR l’esmentada permuta, destinada a 

la construcció, en part de la dita finca, d’un edifici d’habitatges de protecció 

oficial en règim general destinat a venda, per una contraprestació que consisteix 

en la transmissió a l’Ajuntament de Barcelona, de la propietat d’un equipament 

municipal, a construir en la part que es qualificarà d’equipament segons la 

Modificació del Pla General Metropolità que a tals efectes l’Ajuntament de 
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Barcelona havia de redactar i promoure per a la seva aprovació definitiva, en una 

TRANSMISSIÓ, a títol de compravenda, a favor de la dita cooperativa de 

l’esmentada finca del carrer Aneto núm. 16-20, pel preu de 2.701.005,08 euros, 

més l’impost corresponent;  dels quals ja va abonar l’import de 294.581,08 euros, 

en el moment de formalització de la permuta i la resta a abonar de la següent 

manera: en efectiu per un import de 2.023.511,73 euros en el moment de 

formalització de la compravenda, i la resta, per un import de 382.912,27 euros, 

mitjançant el lliurament a l’Ajuntament de Barcelona, en el mateix moment de la 

formalització de la compravenda, de la propietat de la part de la finca del carrer 

Aneto núm. 16-20 qualificada com a clau 7b/ 18hs i que es correspon amb 

l’entitat núm. 1 (equipament municipal) de l’escriptura de complex immobiliari i 

divisió horitzontal autoritzada pel Notari de Barcelona Ricardo Manén Barceló el 

dia 23 de gener de 2018, número de protocol 321, als efectes de permetre la 

construcció per la Corporació municipal del referit equipament; ACCEPTAR el 

lliurament de la propietat a l’Ajuntament de Barcelona de la referida entitat núm. 

1 com a part del preu de la compravenda; RETORNAR a la cooperativa Fem 

Ciutat SCCL l’aval de Caixabank SA per import de 2.406.424,00 inscrit en el 

Registre Especial d’Avals 9340.03.1906317-36, atès que per acord de la 

Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió de 15 de desembre 

de 2017, es va aprovar definitivament la Modificació puntual del PGM per a la 

creació i regulació d’un equipament situat enfront del carrer Beseberri, en l’illa Q 

del Turó de la Peira delimitada pels carrers Aneto, Inca, Montsant i Beseberri; 

CONSENTIR la cancel·lació registral de les condicions resolutòries previstes en 

"l’atorguen" 4rt. de l’escriptura de permuta; FORMALITZAR la modificació de 

permuta i la compravenda en escriptura pública; i INSCRIURE-LES en el 

Registre de la Propietat. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

12.- (E.11.6004.17) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i la Gerència Urbanística Port Vell, relatiu a la utilització dels elements 

del mobiliari urbà destinats a l’explotació publicitària que es troben ubicats en 

l’àmbit del Port Vell; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa, per a l’exercici de 

2018, per un import de 116.035,79 euros a favor de la Gerència Urbanística Port 

Vell (NIF G-58535121), amb càrrec al pressupost d’enguany. 

 

13.- (3-139/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-139/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 104.494,29 euros, per atendre 

transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació 

i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 

referència comptable núm. 18091491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

14.- (3-140/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-140/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 205.319,40 euros, per fer front als 

pagaments derivats dels convenis vigents signats amb la Generalitat de Catalunya, 

de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
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pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18091791; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

15.- (1111/18)  APROVAR, de conformitat amb els articles 9.1.j), 59 i 6.b) de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, la modificació de la Carta de Serveis de Barcelona de Serveis Municipals, 

SA, aprovada per acord de la Comissió de Govern de 16 de març de 2017, d’acord 

amb els informes que consten a l’expedient; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de 

la Província, a la Gaseta Municipal i al Portal de transparència del web de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

16.- (17002612-001 (0697/17) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, 

el contracte 17002612-001 que té per objecte atendre les despeses pel servei de 

primera acollida, serveis especialitzats transversals i suport SAIER amb mesures 

de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa ABD Asoc. Bienestar y 

Desarrollo, amb NIF G59435180, per un import màxim de 55.175,89 euros (IVA 

inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 

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

import de 55.175,89 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s'indiquen en aquest document. FIXAR en 2.280,00 euros 

l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per a 

què reajusti la garantia en l'import indicat i comparegui a les dependències de la 

Direcció de Serveis de Gestió 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. 

 

17.- (18S15173 (1015/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Organización Mundial Ciudades y Gobiernos, amb NIF G63327696, per al 

projecte de manteniment i suport de la secretaria tècnica de l'observatori 

internacional de la democràcia participativa, que instrumenta l'atorgament d'una 

subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu, 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) i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions 

de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 100.000,00 euros. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 100.000,00 euros amb 

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

de Organización Mundial Ciudades y Gobiernos, amb NIF G63327696, per al 

projecte de manteniment i suport de la secretaria tècnica de l'observatori 

internacional de la democràcia participativa. FACULTAR la Ima. Sra. Gala Pin 

Ferrando, Regidora de Participació i Districtes per a la signatura de l'esmentat 

conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. 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 memòria d’actuació amb indicació de les 
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activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del 

cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

18.- (20183000)  ADJUDICAR el contracte núm. 18000355, que té per objecte la 

Instal·lació, arrendament i manteniment de 7 cabines de sanitaris públics, 

automàtiques i autorentables del districte de Ciutat Vella, per un import de 

515.667,15 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a Olprim Ingenieria y Servicios, SA amb 

NIF A52502523, 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, condicionada al reajustament definitiu de la 

disposició de la despesa, d’acord amb les clàusules 2 i 16 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, i en funció de la data en que es formalitzi el 

contracte, 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 

426.171,20 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 89.495,95 

euros. 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. DONAR-ne compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

19.- (20183000)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

18000355 que té per objecte la Instal·lació, arrendament i manteniment de 7 

cabines de sanitaris públics, automàtiques i autorentables al Districte de Ciutat 

Vella, per un import de 128.916,79 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 

indicades en aquest mateix document. Motiu: Baixa per adjudicació. 

 

Districte de l'Eixample 

 

20.- (20189302)  INICIAR l’expedient per a la contractació de les Obres d’adequació de 

les dependències de la Guàrdia Urbana del Districte de l’Eixample per a la 

llicència mediambiental, amb número de contracte 18003965, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 

base de licitació de 828.242,30 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 

684.497,77 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec de 

clàusules administratives particulars, el pressupost i les especificacions tècniques 

reguladores 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 684.497,77 euros i import de l’IVA de 143.744,53 euros; 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

 

21.- (20189204)  ADJUDICAR el contracte núm. 18003218, que té per objecte la "Gestió i 

dinamització del servei de noves tecnologies -Punt multimèdia a la Casa del Mig i 

la Marina, del Districte Sants-Montjuïc-, per un import de 345.890,12 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 345.890,12 euros (IVA inclòs), dels quals 314.445,56 

euros corresponen al preu net i 31.444,56 euros a l'IVA; FIXAR en 15.722,28 

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 la Sra. Miriam Puebla Morcillo i DONAR compte 

d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

22.- (20189204)  ALLIBERAR la quantitat de 18.096,45 euros (IVA inclòs), en concepte 

de baixa en la licitació, del contracte 18003218 que té per objecte Gestió i 

dinamització servei noves tecnologies - Punt multimèdia la Casa del Mig i la 

Marina del Districte de Sants-Montjuïc, el qual ha estat adjudicat a l'empresa 

Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, i retornar-lo a les partides i exercicis 

que s'indiquen en aquest document. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

23.- (20180583)  RATIFICAR la participació de l’Ajuntament de Barcelona al projecte 

iBathWater “Advances sewage management to efficiently ensure bathing waters 

quality” en el marc del programa europeu “LIFE” establert pel Reglament (UE) 

Núm.1293/2013 del Parlament Europeu i del Consell d’11 de desembre de 2013; 

ACCEPTAR la subvenció atorgada pel finançament del projecte per un import 

màxim de 59.358,00 euros; FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana, per portar 

a terme les actuacions necessàries pel seu desenvolupament. 

 

24.- (18ju264)  APROVAR inicialment la instrucció reguladora del Registre de Solars 

sense edificar del municipi de Barcelona. SOTMETRE aquest acord a informació 

pública durant el termini d’un mes mitjançant inserció d’anuncis en el BOP de 

Barcelona i en un dels diaris de major circulació de la província, per a 

al·legacions. 
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Districte de Ciutat Vella 

 

25.- (1BD 2017/144) DEIXAR sense efecte l’aprovació inicial del Projecte de reurbanització 

de la plaça Antoni Maura, als barris Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i la 

Ribera, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal,  adoptat 

per acord de la Comissió de Govern en la sessió del dia 7 de juny de 2018; 

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. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

26.- (3BC 2016/184) APROVAR inicialment el Projecte per a la millora de diversos parcs i 

jardins de la ciutat de Barcelona. Lot 2 - Jardins Mossèn Costa i Llobera, al 

Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

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

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.080.369,00 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; 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), 

termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

27.- (7BD 2018/027) APROVAR inicialment el Projecte d’arranjament i millora dels carrers 

de la Clota (carrer Capcir, carrer Amor, carrer Alarcón, carrer Bragança i part alta 

del passatge Feliu), al barri de la Clota, al Districte d’Horta-Guinardó 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 2.183.317,22 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 i 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 Sant Martí 

 

28.- (10BD2018009) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer Binèfar, entre la rambla Prim i la Via Trajana, al Districte de Sant Martí de 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 

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

un pressupost d’1.582.015,31 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 

inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local 
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de Catalunya i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

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

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

 

b) Mocions 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

M1.- (20180336)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), l’Institut de prestacions i assistència 

mèdica al personal municipal (PAMEM) i l’Agència de salut pública de 

Barcelona (ASPB) l’objecte del qual és establir les condicions per les quals es 

produeix la integració de determinat personal a l’Ajuntament de Barcelona per tal 

de ser adscrit a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en desplegament 

de les previsions contingudes al conveni subscrit en data 4 de juliol de 2018, 

d’integració dels centres d’atenció primària del PAMEM a la xarxa assistencial 

del CatSalut; AUTORTZAR I DISPOSAR a favor de l’Institut de l’Agència de 

Salut Pública de Barcelona (ASPB), amb NIF P5890009C, la despesa de 

382.491,35 euros, dels quals 83.226,00 euros corresponen a l’exercici 2018 i 

299.265,35 euros corresponen a l’exercici 2019, condicionats aquests a 

l’existència de crèdit adequat i suficient i amb càrrec a la partida 0201 46715 

31112 i FACULTAR el Gerent de Recursos Humans i Organització per fer la 

integració del personal i l’adscripció a l’Agència de Salut Pública, derivada de 

l’aprovació d’aquest conveni. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

M2.- (187/2014)  AMPLIAR l'autorització de despesa per la pròrroga, pel període de l’1 

d’octubre al 31 de desembre de 2018, del contracte de gestió de serveis públics en 

la modalitat de concessió, número 14C00015 que té per objecte la gestió i els 

serveis a les ludoteques Arimel i el Galliner i els casals infantils Guinardó, La 

Torre i Teixonera, per un import de 91.583,01 euros, amb càrrec al Pressupost/os i 

Partida/es indicades en aquest mateix document; en compliment de la clàusula 

núm. 4 del plec de clàusules administratives de l’esmentat contracte. DISPOSAR-

LA a favor de Progess Projec Projec. Gestió Serveis Socials SL, NIF B59960526. 

REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Districte d’Horta-Guinardó. 

DESIGNAR com a responsable del contracte a la Directora de la Direcció de 

Serveis a les Persones i Territori del Districte d’Horta-Guinardó. 

 

 S'APROVEN, per unanimitat, les mocions anteriors després de declarar-

se'n, també per unanimitat, la urgència. 
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 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 

a les onze hores i trenta minuts. 

 


