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Ref:CG 41/18 

 

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

Barcelona, el dia 29 de novembre de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

sessió ordinària, sota la presidència de la Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia, Laia Ortiz 

Castellví, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi 

concorre la Ima Sra. Tinenta d’Alcaldia, Janet Sanz Cid i els Ims. Srs. Regidors i 

les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, 

Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. Tinents d’Alcaldia, Gerardo 

Pisarello Prados i  Jaume Asens Llodrà i l’Im. Sr. Regidor, 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. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 22 de 

novembre 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 DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

1.- ICUB (3128/2018) Resolució del president i de la gerent adjunta de l’ICUB, de 10 

d’octubre de 2018, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

amb caràcter excepcional, a la Fundació Solidaritat UB, amb CIF G61084950, per 

un import de 60.000,00 euros, equivalent al 49,6% del cost total del projecte i 

amb un cost total d’execució de 120.800,00 euros i amb una durada fins al 31 de 

desembre de 2018, prorrogable per un termini màxim d’un any més, per promoure 

diferents vies d'investigació i difusió relacionades amb la memòria de la Ciutat de 

Barcelona i APROVA el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual es 
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formalitzarà l’atorgament de la subvenció. AUTORITZA, DISPOSA i 

RECONEIX l’obligació a favor de la Fundació Solidaritat UB, de l'import indicat. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

2.-  (20182816) La Regidora del Districte de Ciutat Vella, el 6 de novembre de 2018, 

HA ATORGAT una subvenció a favor de la Fundación Yehudi Menuhin España, 

per desenvolupar el projecte Cohesió-Arte-Mus-E, i donar suport a la intervenció 

per a la cohesió social i treball en entorns de diversitat cultural de forma 

globalitzada en l’àmbit educatiu del Districte de Ciutat Vella amb metodologia 

MUS-E, per un import de 17.970,00 euros, que correspon al 68,15% del cost del 

projecte, i una durada fins al 31 de desembre de 2018. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20154310)  MODIFICAR el contracte núm. 15004273 que té per objecte la prestació 

del servei de suport d’atenció telefònica integral per a trucades d’emergència al 

092 i 080, les seves centraletes administratives, i gestió de segon nivell al Centre 

de gestió d’emergències i al telèfon d’atenció per molèsties d'habitatges d’ús 

turístic, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, i el 

foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció laboral, 

per un import de 99.999,47 euros, IVA inclòs, a l’empara dels articles 106 i 219 

del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la clàusula 20 del plec de clàusules 

administratives particulars, i d’acord amb els informes incorporats a l’expedient. 

El contracte va ser adjudicat, per un import de 2.686.485,05 euros, IVA inclòs, a 

Konecta BTO, SL amb NIF B62916077, per acord de la Comissió de Govern de 4 

de febrer de 2016. AMPLIAR l'autorització i la disposició de la despesa del 

contracte, a favor de l’esmentada empresa, per la quantitat indicada, de la qual 

82.644,19 euros corresponen a l’import net i 17.355,28 euros, a l’IVA, al 21%, 

amb càrrec a la partida 0401 22719 13211 del pressupost de 2018. FIXAR en 

4.132,21 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva, i RETENIR-LO 

del preu del contracte atesa la declaració de l'adjudicatari d'acollir-se a aquesta 

modalitat de constitució de garantia. REQUERIR el contractista per tal que en el 

termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació 

d'aquesta resolució, comparegui el dia i hora que se li indiqui per 

FORMALITZAR la modificació del contracte. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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2.- (20174115)  RESOLDRE per mutu acord el contracte de serveis núm. 17001191 que 

té per objecte la formació del personal del Servei de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvament i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en matèria de 

seguretat, emergències i protecció civil, adjudicat de 23 de març de 2017 a 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb NIF Q0801494F, per un import 

d'1.066.520,00 euros (IVA exempt), i formalitzat el 19 d’abril de 2017, la durada 

del qual era fins al dia 31 de desembre de 2018, d’acord amb allò que disposa 

l’article 223.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, d’acord 

amb els informes que figuren a l’expedient ja que es constata que s’han realitzat 

totes les accions formatives previstes per aquest any 2018 i no queda cap curs 

pendent de realització ni de facturació, per la qual cosa es considera finalitzada la 

prestació. De conformitat amb l’article 225.4 del TRLCSP es fa menció expressa 

del fet que el contractista va ser eximit de l’obligació de constituir la garantia 

definitiva. ALLIBERAR l’import de 327.412,00 euros (IVA exempt) del total de 

l’import adjudicat, atès que no han estat imputats a cap factura corresponent a 

prestacions executades, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 

2018. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (20184165)  ADJUDICAR el contracte núm. 18003125, de serveis d’interpretació i 

traducció per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del 

plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, 

per un import màxim de 313.411,45 euros (IVA inclòs), en funció dels preus 

unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient, a Interpret Solutions SL, amb NIF B85004349, i 

d'acord amb la seva proposició. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari la despesa de 

l'esmentada quantitat, de la qual 259.017,73 euros corresponen al preu net i 

54.393,72 euros a l'IVA, amb càrrec a la partida 0401/22719/13211 dels 

pressupostos de 2018, 2019 i 2020, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 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 el cap del Departament de Logística i Infraestructures. 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (20184177)  RESOLDRE no adjudicar el contracte 18002190, de prestació de 

diversos serveis per a la gestió de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció, durant 

els exercicis 2018-2020, amb mesures de contractació pública sostenible, la 

tramitació del qual va ser iniciada per acord de la Comissió de Govern de 14 de 

juny de 2018 amb un pressupost total de licitació de 568.917,80 euros, IVA 

inclòs, determinat en funció de preus unitaris, i un valor estimat d’1.034.396,00 

euros, d’acord amb els motius d’interès públic assenyalats als informes que 

figuren a l’expedient. ANUL·LAR l'autorització de la despesa esmentada amb 

càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os corresponents, amb el següent 

desglossament: pressupost net 470.180,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 
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import de l'IVA de 98.737,80 euros. COMUNICAR aquest acord als licitadors i a 

la Comissió Europea, d’acord amb el que preveu l’article 152 de la Llei de 

contractes del sector públic. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (20184194)  ADJUDICAR el contracte núm. 18002165L01, lot 1 del contracte 

18002165 que té per objecte el servei de manteniment preventiu i reparació 

d’avaries i accidents de les furgonetes i dels tot terreny de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb 

mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 2 lots, per un import 

màxim de 249.260,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, 

a Injecció Amac SL, amb NIF B59558148, i d'acord amb la seva proposició, en 

ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 

l'esmentada despesa de la qual 206.000,00 euros corresponen al preu net i 

43.260,00 euros a l'IVA, amb càrrec a la partida 0401-21400-13211 dels 

pressupostos de 2018, 2019 i 2020, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 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 que 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 el Sr. Eric Pintor González, cap del Departament de 

Logística i Infraestructures. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de 

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

 

6.- (20144146)  AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa del contracte 

14002032-006 de subministrament, en la modalitat d'arrendament amb opció de 

compra, de 45 vehicles de serveis policials per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, 

durant el termini de 48 mesos i un màxim de 110.000 quilòmetres (lot-1 i lot-2 de 

l'acord marc exp. 2013.01), per un import màxim de 46.719,84 euros, IVA inclòs, 

dels quals 38.611,44 euros corresponen al preu net, i els restants 8.108,40 euros a 

l'IVA al 21%, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 del pressupost 2018, a 

favor de l'adjudicatària ALD Automotive SA, amb NIF A80292667, d'acord amb 

els informes que figuren a l'expedient. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

7.- (740/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Manuel Fabra 

Casado (mat. 22155) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, 

amb la categoria professional de Caporal SPEIS, amb destinació al Parc de 

Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de 

treball de Caporal/a C1 SPEIS (61.10.PE.10), i l’activitat pública per compte 

d'altri: formador ISPC. La dedicació professional privada no podrà superar la 

meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
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desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

8.- (765/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Vicient Girón 

(mat. 25934) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 

categoria professional de Caporal SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de 

Montjuïc, de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de 

Caporal/a C1 SPEIS (61.10.PE.10), i l’activitat pública per compte d'altri: 

formador ISPC. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 

jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

9.- (767/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Marin Mateu 

(mat. 21172) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 

categoria professional de Sergent SPEIS, amb destinació al Parc de l'Eixample de 

la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Sergent/a - 

SPEIS (60.50.PE.10), i l’activitat pública per compte d'altri: formador ISPC. La 

dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 

es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

10.- (795/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier González-

Rojas Amat (mat. 26460) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 

carrera, amb la categoria professional de Caporal SPEIS, amb destinació al Parc 

de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de 

treball de Caporal/a C1 SPEIS (61.10.PE.10), i l’activitat pública per compte 
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d'altri: formador ISPC. La dedicació professional privada no podrà superar la 

meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

11.- (35/2018 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Juanmartí 

Generès (mat. 5100020) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, 

amb la categoria professional de Gestió d’Administració General, amb destinació 

al Departament de Gestió de Cadastre i Béns Immobles de l’Institut Municipal 

d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4, i una activitat privada per 

compte propi d’arquitecte. La dedicació professional privada no podrà superar la 

meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

12.- (352/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Chacón 

Hugue (mat. 3100244) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional d’Educadora d'Escola Bressol, amb 

destinació a la EBM Nic Institut d'Educació, on ocupa el lloc de treball 

d'Educació Bressol (80.50.SE.10), i l’activitat privada per compte d’altri a 

l’empresa EX Work Servicios SL com a administrativa. La dedicació professional 

privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 

l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 

municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 

deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 
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13.- (18004957 (0006/19) APROVAR, amb número de contracte 18004957 i número d’expedient 

0006/19, el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules 

Tècniques de l’Acord Marc que té per objecte establir les condicions 

procedimentals i d’execució per a la contractació dels serveis per a la realització 

d’enquestes de l’opinió pública i altres serveis anàlegs durant la seva vigència 

amb mesures de contractació pública sostenible. CONVOCAR procediment obert 

amb tramitació ordinària, a l'empara de l'article 219 i següents de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

14.- (16001198-003 (0235/16) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, 

el contracte 16001198-003 que té per objecte els serveis de disseny web i 

programació webs i aplicacions, adjudicat a l'empresa Servicios de Desarrollo 

Orientados a Soluciones, SL, amb NIF B91732826, per un import màxim de 

78.489,00 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 78.489,00 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 de l'exercici posterior a 

l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del 

departament de Contractació 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 compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

15.- (2018/630)  APROVAR inicialment les modificacions de les bases particulars per 

sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia 

Global i Cooperació internacional segons consta en el document que consta a 

l’expedient. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies 

hàbils a partir del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. TENIR-LES per definitivament aprovades, sempre que 

no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació pública que facin 

necessària la seva modificació. PUBLICAR el text consolidat de les bases 

particulars 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. 

 

16.- (823/2018)  APROVAR la pròrroga del Conveni Marc de col·laboració educativa 

signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Empresa i Ciència de la 

Universitat Autònoma de Barcelona el 22 de desembre de 2015 i que té per 

objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, per un any natural i amb efectes a 

partir del dia 1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2019, mantenint el 

contingut de la resta de clàusules que integraven aquell Conveni. FACULTAR 

l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de 

l’Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, per a la 

signatura de la pròrroga del Conveni Marc de col·laboració educativa signat entre 
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l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Empresa i Ciència de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

17.- (1175/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica 

de Barcelona (UPC) i l’Ajuntament de Barcelona (Consell d’Edicions i 

Publicacions) per a la coedició en llengua catalana del llibre “Barcelona: la 

construcció urbanística d’una capital compacta” de l’autor Joan Busquets i Grau.  

FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per 

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

se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 29 de novembre de 2018. 

 

19.- (0746/18)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, aprovada per Acord de la 

Comissió de Govern de 24 de maig de 2018, per un import total de 178.483,55 

euros, de la convocatòria de subvencions per a sol·licitar i atorgar subvencions 

destinades a l’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques i a l’interior dels 

aparadors dels establiments comercials de la ciutat de Barcelona per a l’any 2018. 

 

20.- (2016/1315)  PRORROGAR la durada de l’encàrrec de gestió aprovat en la Comissió 

de Govern, de 22 de desembre de 2016, a Barcelona Activa SAU SPM, mitjà 

propi de l’Ajuntament de Barcelona, per a la implementació de l’impuls i 

dinamització dels sectors Moda, LGTBI i City branding fins al dia 31 de 

desembre de 2019, per tal de finalitzar l’execució dels projectes objecte de 

l’encàrrec, en els termes que figuren en l’informe que obra a l’expedient; 

MANTENIR inalterats els termes de l’encàrrec en tot allò no modificat pel 

present acord; PUBLICAR aquesta resolució al BOPB i a la Gaseta municipal. 

 

21.- (2018/611)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l'Associació Més Moda Barcelona per la realització del Projecte “Re-

Barcelona”, dirigit a fomentar una cultura i un estil de vida basats en la 

responsabilitat ambiental, ètica i social i a consolidar empreses que treballen en 

aquest àmbit per tal d’ampliar la distribució dels seus productes, 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 

40.000,00 euros que representa el 49,70% del projecte; 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 

40.000,00 euros amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de  l’any 

2018; 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, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 
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22.- (16005111-001) PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 

acord per un període comprès des de l'1 de desembre 2018 fins al 30 de novembre 

de 2019, el contracte 16005111-001 que té per objecte Pòlisses assegurances, 

adjudicat a l'empresa Vida Caixa SA Seguros y Reaseguros, amb NIF 

A58333261, per un import total de 389.465,68 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 389.465,68 euros, 

IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen que s'indica 

en aquest document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 

comparegui a les dependències de Direcció de Patrimoni de l'Ajuntament de 

Barcelona 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 

d'Economia i Hisenda. 

 

23.- (16005085-001) PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 

acord per un període comprès des de l'1 de desembre de 2018 fins al 30 de 

novembre de 2019, el contracte 16005085-001 que té per objecte Pòlisses 

assegurances, adjudicat a l'empresa Segurcaixa Adeslas SA Seguros y 

Reaseguros, amb NIF A28011864, per un import total de 2.266.882,72 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 

2.266.882,72 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

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

adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR 

l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de 

Patrimoni 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 

d'Economia i Hisenda. 

 

24.- (3–167/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-167/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, provinent de l’ingrés de la 

Diputació de Barcelona, per un import de 114.281,00 euros, derivat del Conveni 

per a la realització d’esdeveniments esportius d’interès per la ciutat de Barcelona 

durant l’any 2017, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

18110695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

25.- (3–176/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-176/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 65.490,00 euros, per fer front a les 

despeses derivades d’actuacions inversores, informades en Comissió de Govern 

de 15 de novembre de 2018, a favor de l’executor Consorci d’Educació de 

Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18111491; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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26.- (3–178/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-178/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 361.826,92 euros, per fer front a les 

despeses derivades d’actuacions inversores a favor dels executors Institut de 

Cultura de Barcelona i Institut Municipal Parcs i Jardins, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 18111691; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

27.- (3–179/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-179/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 612.337,83 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. 18111991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

28.- (3–180/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-180/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 1.166.577,00 euros, per atendre 

transferències de crèdit de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i 

Transparència de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 

18112091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

29.- (3–181/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-181/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 195.176,00 euros, per atendre 

transferències de crèdit de l’Àrea de Recursos Humans i Organització per  

destinar els imports descomptats de les darreres vagues laborals a diverses 

entitats, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18112191; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

30.- (20180222)  RECTIFICAR, a l’empara d’allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, els errors numèrics continguts en el text de l’acord de 

la Comissió de Govern, de 26 de juliol de 2018, que autoritza i disposa a favor del 

Consorci del Besòs, amb CIF P5890053A, la despesa de 197.767,00 euros per a la 

realització del projecte “Cabal Musical”, en el sentit que, on diu 197.767,00 euros 

amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, ha de 

dir 196.767,00 euros amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest 

mateix document, d’acord amb el que estableix el pacte segon del Conveni 

interadministratiu aprovat pel mateix acord de la Comissió de Govern de 26 de 

juliol de 2018; i ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de despesa 

per un import de 1.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats 

en aquest mateix document, a favor del Consorci del Besòs, amb CIF P5890053A. 
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31.- (20180331)  AUTORITZAR la despesa de 139.089,96 euros, dels quals 114.950,37 

euros són pressupost net i 24.139,58 euros són en concepte d’Impost sobre el 

Valor Afegit al tipus del 21%, amb càrrec al pressupost i partida 0201 48903 

23231, amb el desglossament següent: l’any 2018 per import de 97.362,96 euros, 

IVA inclòs, i l’any 2019 per import de 41.727,00 euros, IVA inclòs, subordinat al 

crèdit que per a aquest exercici autoritzin els pressupostos municipals, per a fer 

front a les despeses de pagament d’ajudes per gestionar el programa “Vacaciones 

para mayores” 2018-2019 (Destins Península), derivada del conveni signat el 30 

de novembre de 1990 entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO), que aniran destinades a les persones que 

reuneixin els requisits establerts a la clàusula primera del conveni. DISPOSAR la 

despesa, per import de 139.089,96 euros, IVA del 21% inclòs, a favor de la unió 

temporal d’empreses “Viajes Barceló SLU y Viajes Halcón SAU UTE Ley 26/82 

Nº 18/82” (UTE MUNDOSENIOR), amb NIF núm. U57899791, entitat 

adjudicatària dels serveis d’organització, gestió i execució de l’esmentat programa 

de vacances. 

 

32.- (20180332)  AUTORITZAR la despesa de 105.286,15 euros, dels quals 87.013,35 

euros són pressupost net i 18.272,80 euros són en concepte d’Impost sobre el 

Valor Afegit al tipus del 21%, amb càrrec al pressupost i partida 0201 48903 

23231, amb el desglossament següent: l’any 2018 per import de 73.700,30 euros, 

dels quals 60.909,34 euros són pressupost net i 12.790,96 euros són en concepte 

d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% i l’any 2019 per import de 

31.585,85 euros, dels quals 26.104,01 euros són pressupost net i 5.481,84 euros 

són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, subordinat al 

crèdit que per a aquest exercici autoritzin els pressupostos municipals, per a fer 

front a les despeses de pagament d’ajudes per gestionar el programa “Vacaciones 

para mayores” 2018-2019 (Destins Balears i Canàries), derivada del conveni 

signat el 30 de novembre de 1990 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales, que aniran destinades a les persones que reuneixin 

els requisits establerts a la clàusula primera del conveni. DISPOSAR la despesa, 

per import de 105.286,15 euros, IVA del 21% inclòs, a favor de Iberia 

L.A.E.SA.Operadora Gowaii Vacation Holding SLNEX Continental Holdings SL 

Integracion Ag. de Viajes SA UTE Ley (comercialment anomenada UTE 

Mundiplan), amb NIF núm. U87382537, entitat adjudicatària dels serveis 

d’organització, gestió i execució de l’esmentat programa de vacances. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

33.- (1301/2018)  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 Drets Socials, aprovada per acord 

de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016, i modificada per acord del 

mateix òrgan de data 30 de novembre 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. 
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34.- (18-000144)  MODIFICAR les bases tercera i onzena en relació al període d'execució i 

de justificació i control, respectivament, de les bases específiques per a la 

presentació de subvencions per a l’arranjament i adequació de locals destinats a 

centre de culte d’entitats religioses durant l’any 2017-2018, aprovades en l’Acord 

de la Comissió de Govern de 30 de novembre de 2017 i publicades al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona el 12 de desembre de 2017, en el sentit 

d’ampliar el termini màxim d'execució de les obres objecte de la subvenció fins a 

31 de març de 2019, així com el termini de presentació de la justificació dels fons 

rebuts fins a 30 de juny de 2019. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial 

de la Província, a la Gaseta Municipal, i a la web municipal. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

35.- (18-SJS-15)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte de Ciutat Vella) i l’Associació de la Fira de Santa Llúcia que té per 

objecte la gestió de la Fira de Santa Llúcia. FACULTAR la Regidora del Districte 

de Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, per a la signatura d’aquest conveni. 

 

36.- (20145002)  COMPENSAR econòmicament el concessionari per tal de restablir 

l’equilibri economicofinancer de la gestió de serveis públics en la modalitat de 

concessió per a la gestió i explotació del Centre Cívic Barceloneta, concessió 

número 14C00011. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa en la 

quantitat de 2.798,39 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document a Progess Projec. Gestió Serveis Socials, SL NIF: 

B59960526, en concepte de pagament a compte, sense perjudici dels posteriors 

reajustaments o devolucions que corresponguin. MOTIU: Compensació al 

concessionari per donar compliment a la política pública de l’Ajuntament de 

Barcelona adreçada a  persones en situació d’atur. 

 

37.- (20145002)  ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la Concessió 

per a la gestió del Centre Cívic Barceloneta, contracte número 14C00011, 

adjudicat a Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF B59960526, per 

raó d’interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis del Centre Cívic 

Barceloneta, del Districte de Ciutat Vella, de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de 

març del 2019. AUTORITZAR  I DISPOSAR la despesa per un import màxim de  

97.118,96 euros, a càrrec del Pressupost de 2019, en concepte de subvenció 

màxima per mantenir l'equilibri econòmic, aplicació pressupostària 

D/0601/48998/33711, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 

el pressupost corresponent, a favor de Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials 

SL), NIF B59960526. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim 

de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per 

formalitzar la  continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Ciutat 

Vella. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

38.- (20145003)  ACORDAR la continuïtat del  contracte del servei relatiu a la  concessió 

per a la gestió de serveis públics de dinamització i promoció de la gent gran del 

Districte de Ciutat Vella i per a la gestió dels casals municipals de gent gran: 

Josep Trueta, Pati Llimona, Josep Tarradellas, Comerç i Mediterrània, contracte 



Ref:CG 41/18 

v.  30- 11- 2018 

 9: 17 

13 

número 14C00007, adjudicat a Esport3 Serveis Alternatius SL, NIF B62068713, 

per raó d’interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis dels 

diferents casals de gent gran del Districte de Ciutat Vella,  des de l'1 de gener al 

31 de març del 2019. AUTORITZAR  I DISPOSAR la despesa per un import 

màxim de 138.908,96 euros amb càrrec al Pressupost del 2019 en concepte de 

subvenció màxima per mantenir l'equilibri econòmic, aplicació pressupostària 

D/0601/48999/23232, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 

el pressupost corresponent, a favor d’Esport3 Serveis Alternatius SL, NIF 

B62068713. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 

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

continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

39.- (20155004)  COMPENSAR econòmicament el concessionari per tal de restablir 

l’equilibri economicofinancer de la gestió de serveis públics en la modalitat de 

concessió per a la gestió  i explotació del Centre Cívic Drassanes, concessió 

número 14C00031. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa en la 

quantitat de 889,07 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document a  Progess Projec. Gestió de Serveis Socials, SL NIF 

B59960526, en concepte de pagament a compte, sense perjudici dels posteriors 

reajustaments o devolucions que corresponguin.  MOTIU: Compensació al 

concessionari per donar compliment a la política pública de l’Ajuntament de 

Barcelona adreçada a  persones en situació d’atur. 

 

40.- (20155004)  ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió 

per a la gestió i explotació del Centre Cívic Drassanes, contracte número 

14C00031, adjudicat a Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF 

B59960526, per raó d’interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis 

del Centre Cívic Drassanes, del Districte de Ciutat Vella, des de l'1 de desembre 

de 2018 fins al 31 de març de 2019. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per 

un import màxim de 145.285,84 euros (36.321,46 euros a càrrec del Pressupost 

del 2018, i 108.964,38 euros a càrrec al Pressupost del 2019) en concepte de 

subvenció màxima per mantenir l'equilibri econòmic, aplicació pressupostària 

D/0601/48998/33711, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 

el pressupost corresponent, a favor de Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials 

SL), NIF B59960526. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim 

de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per 

formalitzar la continuïtat  del contracte a les dependències del Districte de Ciutat 

Vella. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

41.- (20155005)  COMPENSAR econòmicament el concessionari per tal de restablir 

l’equilibri economicofinancer de la gestió de serveis públics en la modalitat de 

concessió per a la gestió i explotació dels serveis públics de promoció, 

dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic i 

sociocultural en el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, concessió número 

14C00032. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa en la quantitat 

de 1.259,89 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 

mateix document a  Transit Projectes SL NIF B59489351 en concepte de 

pagament a compte, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions 
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que corresponguin. MOTIU: Compensació al concessionari per donar compliment 

a la política pública de l’Ajuntament de Barcelona adreçada a persones en situació 

d’atur. 

 

42.- (20155005)  ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió 

per a la gestió i explotació del Centre Cívic Convent Sant Agustí, contracte 

número 14C00032, adjudicat a Trànsit Projectes, SL, NIF B59489351, per raó 

d’interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis del Centre Cívic 

Convent Sant Agustí, del Districte de Ciutat Vella, des de l’1 de desembre de 

2018 fins al 31 de març de 2019. AUTORITZAR  I DISPOSAR la despesa per un 

import màxim de 129.476,00 euros (32.369,00 euros a càrrec del Pressupost del 

2018, i 97.107,00 euros a càrrec al Pressupost del 2019) en concepte de subvenció 

màxima per mantenir l'equilibri econòmic, aplicació pressupostària 

D/0601/48998/33711, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 

el pressupost corresponent, a favor de Trànsit Projectes, SL, NIF B59489351. 

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

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

continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

43.- (20155006)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l’equilibri economicofinancer de la gestió de serveis públics en la modalitat de 

concessió per a la gestió i explotació dels serveis públics  de promoció, 

dinamització i organització d'activitats de caire cultural, artístic i sociocultural en 

el Centre Cívic Pati Llimona, concessió número 14C00033; AUTORITZAR, 

DISPOSAR I OBLIGAR la despesa en la quantitat de 6.085,89 euros amb càrrec 

al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document a Transit 

Projectes SL NIF B59489351 en concepte de pagament a compte, sense perjudici 

dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin. MOTIU: 

Compensació al concessionari per donar compliment a la política pública de 

l’Ajuntament de Barcelona adreçada a persones en situació d’atur. 

 

44.- (20155006)  ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió 

per a la gestió i explotació del Centre Cívic Pati Llimona, contracte número 

14C00033, adjudicat a Transit Projectes, SL, NIF B59489351, per raó d’interès 

públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis del Centre Cívic Pati Llimona 

del Districte de Ciutat Vella, des de l’1 de desembre de 2018 fins al 31 de març de 

2019. AUTORITZAR  I DISPOSAR la despesa  per un import màxim de 

110.951,77 euros (27.737,94 euros a càrrec del Pressupost del 2018, i 83.213,83 

euros a càrrec al Pressupost del 2019) en concepte de subvenció màxima per 

mantenir l'equilibri econòmic, aplicació pressupostària D/0601/48998/33711, 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 

corresponent, a favor de Trànsit Projectes, SL, NIF B59489351. REQUERIR 

l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la  continuïtat  del 

contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE compte a 

la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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Districte de l'Eixample 

 

45.- (ME-2018-01) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès 

general entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte de l’Eixample) i Cel Urbà, SL 

per al mecenatge d’activitats culturals de l’equipament ubicat al carrer de Nàpols 

268-270 de la ciutat de Barcelona. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados, Regidor del Districte de l'Eixample, per la seva signatura. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció.  

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

46.- (20189205)  INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei de dinamització dels 

equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai Leiva, Espai 12@16 i 

"Tarda Jove al Poble-Sec" al Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius 

d'eficiència social, amb núm. de contracte 18004461, mitjançant tramitació 

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

licitació de 402.617,14 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 579.768,68 euros; 

DECLARAR la urgència en la tramitació d'acord amb la justificació que consta a 

l'expedient; 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 366.015,58 euros i import de l'IVA de 36.601,56 euros; 

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

posterior/s a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura 

i Esports. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

47.- (CONV-05/20180006) APROVAR l’acord de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 

Barcelona (Districte de Sarrià-Sant Gervasi) i l’Hospital Plató, Fundació Privada, 

amb CIF núm. G-60213717, per desenvolupar projectes i accions comunitàries de 

prevenció en l’àmbit de la Salut al districte Sarrià-Sant Gervasi, pel període 

comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, prorrogable en un any 

més, i FACULTAR el regidor del Districte, Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, per a la 

signatura d’aquest acord. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

48.- (1/2016)  PRORROGAR de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2020 el 

contracte que té per objecte l’arrendament dels locals de les plantes baixa (finca 

registral 8.608) i planta primera, portes primera i segona (finques registrals 12.823 

i 12.825 respectivament), de la finca núm. 31 del carrer Anglí, per un termini de 

tres anys, des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2018, adjudicat 

amb data 16 de setembre de 2015. AMPLIAR l'autorització i disposició de 

despesa del contracte número 15002590 que té per objecte l’arrendament dels 

locals de les planta baixa (finca registral 8.608) i planta primera, portes primera i 
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segona (finques registrals 12.823 i 12.825 respectivament), de la finca núm. 31 

del carrer Anglí, per un termini de tres anys, des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 

de desembre de 2018, per un import de 818.223,56 euros amb càrrec a les partides 

i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document, condicionada a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que 

l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització; i 

DISPOSAR-LA a favor d'Osharay Inmobiliaria, SL amb NIF B95154928. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

Districte de Sant Martí 

 

49.- (20191001)  ADJUDICAR el contracte núm. 18003428 que té per objecte la gestió i 

dinamització del Centre Cívic Parc Sandaru per un import de 651.569,58 euros 

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

continguda en l’expedient a l’empresa Tasca Serveis d'Animació SL, amb núm. 

de NIF B59533190, 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 corresponent/s, atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva formalització. 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 un import de 

651.569,58 euros, dels quals 538.487,26 euros corresponen a l’import net i 

113.082,32 euros al 21% d’IVA. FIXAR en 29.924,36 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 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 el Sr. 

Carles Pinar, tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

50.- (20174032)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri La Pau a 

favor de l’Associació Recreativa i Cultural La Pau, amb NIF G58315672, 

formalitzat el dia 21 de desembre de 2017, per al termini comprès entre l’1 de 

gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 a l’empara del que s’estableix a la 

clàusula 3 de l’esmentat conveni. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 924.16 / 489.03 del pressupost 

de l’any 2019, a favor de l’Associació Recreativa i Cultural La Pau, amb NIF 

G58315672, per a la gestió cívica del Casal de Barri La Pau en concepte de 

subvenció prevista a la Base Quarta de les Bases reguladores de l’adjudicació de 

la gestió cívica, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost corresponent atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà a 

l’exercici següent a la seva formalització. REQUERIR l’entitat gestora per tal 

que, en el termini màxim de 5 dies, comparegui a les dependències municipals per 

a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni. FACULTAR el regidor del 
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Districte de Sant Martí, Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, per a la 

formalització de la pròrroga del conveni de gestió cívica del Casal de Barri la Pau. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

51.- (18 SD 001 PU) Primer.- APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Projecte d’Urbanització de la 

Unitat d’Actuació 2 (només pel que fa a l’Illa 12) de la Modificació del Pla 

General Metropolità (en endavant, PGM) en l’àmbit de la Plaça de les Glòries 

Meridiana Sud (aprovada per acord de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona 

de data 27 de juliol de 1999 (DOGC 6/09/1999), quin projecte d’urbanització va 

ser aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern de 9 de març de 

2011 i publicat als efectes de la seva executivitat al BOP de data 27/04/2011, 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de data 14 de 

novembre de 2018 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 

dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del Polígon UA 2 de la 

MPGM en l’àmbit de la Plaça de les Glòries Meridiana Sud, amb un pressupost de 

2.547.014,85 € el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el 

que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Segon.- SOTMETRE’L al 

tràmit d'informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, termini durant 

el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la 

inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en 

un diari dels de més circulació de Catalunya. Tercer.- NOTIFICAR el present 

acord als interessants. Quart.- DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

52.- (18 SD 0154 CO) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, 

SA i AMB Informació i Serveis SA, per al desenvolupament, implantació i gestió 

de la plataforma metropolitana d’aparcament. DEIXAR sense efecte el Conveni 

de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona per al desenvolupament, implantació i gestió de la plataforma 

metropolitana d’aparcament, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 28 de 

setembre de 2017 però no formalitzat. FACULTAR la quarta Tinenta d’Alcaldia, 

l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid per a la seva signatura. DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

53.- (20150440)  ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de la despesa, per un 

import d'1.045.977,21 euros, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, amb 

NIF A63198451, corresponent a l’anualitat de l’exercici 2018 del Conveni de 

col·laboració subscrit el 22 de maig de 2015 entre l’Ajuntament de Barcelona i 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA per a l’aportació municipal al finançament 

parcial del col·lector de la rambla de Prim, de conformitat a l’informe de la 

Directora General de Barcelona Cicle de l’Aigua SA de 22 d’octubre de 2018. 
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54.- (20180593A)   INICIAR l'expedient per a la contractació del servei d'Assistència 

tècnica especialitzada en l'elaboració de l'inventari, les inspeccions tècniques i el 

diagnòstic de les estructures vials de la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb 

mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18004378, 

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

pressupost base de licitació de 299.999,99 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i un valor estimat de 545.454,54 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 247.933,88 euros 

i import de l'IVA de 52.066,11 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. DECLARAR 

la improcedència de la revisió de preus amb motiu d'acord amb la clàusula 18 del 

PCAP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat  

 

55.- (20180594A)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de distribució i 

retirada de tanques per a actes públics a la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb 

mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18004380, 

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

pressupost base de licitació d'1.100.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.863.636,36 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 909.090,91 euros 

i import de l'IVA de 190.909,09 euros; condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR la 

improcedència de la revisió de preus amb motiu de l’article 103 de la LCSP. 

DONAR-NE compte  a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

56.- (1BD 2016/031) APROVAR definitivament el Projecte executiu de RSU i reurbanització 

del carrer de l’Est, plaça Jean Genet, passatge Gutenberg, carrer Arc del Teatre, 

carrer Cervelló i carrer Guàrdia, 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 de 4.004.494,52 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 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 l'Eixample 

 

57.- (17PL16498)  SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del 

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

Pla Especial Urbanístic de concreció d’usos i ordenació volumètrica de la finca 

situada al carrer Mallorca 234 de Barcelona, promogut per UNIQ M234, SL, atesa 

la sol·licitud presentada per la representant de l’entitat promotora del pla, d’acord 

amb els fonaments indicats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament 

que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; 

ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 

39/2015, 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 instar la tramitació del 

planejament de referència d’acord amb allò disposat a l’informe de referència; en 

cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es 

procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present acord als 

promotors del Pla. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

58.- (3BC 2018/131) APROVAR el Projecte Modificat del projecte d’execució de reforma i 

rehabilitació del Bloc 7 de Can Batlló per a la nova seu de l’escola de mitjans 

audiovisuals EMAV, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, a l’empara de 

l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d’acord amb l’Informe 

Tècnic de la Direcció d’Obra i de la Direcció Tècnica d’Edificació de BIMSA i de 

l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient administratiu i que aquests 

efectes es donen per reproduïts, per un import de 15.616.770,00 euros, 21% IVA 

inclòs, import resultant de sumar al contracte principal licitat (12.842.253,57 

euros, 21% IVA inclòs), l’import de les modificacions proposades (2.385.946,76 

euros, 21% IVA inclòs) i les despeses associades (388.569,67 euros, 21% IVA 

inclòs), i que representa el 15,86% d’increment sobre l’import del Pressupost de 

Coneixement per l’Administració (PCA) del projecte aprovat definitivament 

(13.140.326,85 euros 21% IVA inclòs); consistents principalment en causes 

derivades de canvis o ajustos en el programa d’actuació, canvis i modificacions 

necessàries per garantir els subministraments i canvis i modificacions de les 

instal·lacions; 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 les Corts 

 

59.- (18PL16581)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic Integral i de 

Millora Urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació de 

l'equipament del carrer Remei 18-32 i ajust viari en els carrers Joan Güell i del 
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Remei, promogut per la Fundació Sant Josep Oriol; amb la prescripció a què fa 

referència l’informe de 27 de novembre de 2018, de la Gerència Adjunta 

d’Urbanisme, que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a 

aquest acord; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE-LA al 

Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent.  

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

60.- (18PL16536)  DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, de la tramitació del Pla Especial Integral i de Millora 

Urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers Bonaplata 44-52 i 

Fontcuberta 16-24, promogut per BIGDAL 5000 SL, atesa l’existència de motius 

determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la 

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

motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors 

del Pla i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

61.- (18PL16606)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a 

l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers Bonaplata 44-52 i Fontcoberta 16-

24, promogut per Bigdal 5000 S.L.; 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. 

 

b) Mocions 

 

 

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 


