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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 14 de juny de 2018.

Aprovació de l'acta de la sessió de 7 de juny de 2018.
Part Decisòria
Propostes d’acord
ALCALDIA
1. (47/2018 DSAJ) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la renovació de l’adhesió de
l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa d’emergències i seguretat de Catalunya (Xarxa
RESCAT), realitzada mitjançant conveni subscrit el 26 de setembre de 2005 i que ha estat
objecte de les addendes formalitzades en dates 7 desembre 2016 i 18 desembre 2017, amb
les modificacions assenyalades als informes que figuren a l’expedient. Facultar el Sr. Jordi
Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per a la
signatura de l’esmentat conveni així com la de tots els documents que se'n derivin. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
2. (20184126) Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de neteja, descontaminació i
manteniment dels equips d’intervenció, dels EPI, de la uniformitat i del tèxtil de parc, del
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 18002590, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 467.060,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
849.200,00 euros, desglossat en dos lots. LOT 1: Neteja, descontaminació, inspecció i
manteniment dels equips d’intervenció i dels EPI del personal de Bombers de Barcelona, per
un import de 220.704,00 euros IVA inclòs. LOT 2: Neteja, descontaminació i manteniment de
la uniformitat i el tèxtil de parc, per un import de 246.356,00 euros IVA inclòs. Aprovar les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques reguladors del contracte. Convocar la licitació per a la seva
adjudicació. Autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos
corresponents amb el següent desglossament: pressupost net 386.000,00 euros i import de
l'IVA de 81.060,00 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.
3. (20184177) Iniciar l'expedient per a la contractació de la 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, amb núm. de contracte 18002190, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 568.917,80 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris. Aprovar les
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actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques reguladors del contracte. Convocar la licitació per a la seva
adjudicació. Autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os corresponents, amb el següent desglossament: pressupost net, 470.180,00
euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 98.737,80 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.
4. (20184194) Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de manteniment preventiu i
reparació d’avaries i accidents de les furgonetes i tot-terrenys 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, amb núm. de contracte 18002165,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 394.460,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un
valor estimat de 590.000,00 euros, distribuït en els lots següents: Lot núm. 01 - Furgonetes
d’atestats, furgonetes transformació especial, furgonetes mixtes i tot terreny, per un import
de 249.260,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 02 - Furgonetes de suport policial, per un import
de 145.200,00 euros IVA inclòs. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte. Convocar la licitació per a la seva adjudicació. Autoritzar l'esmentada quantitat
amb càrrec a la partida i als pressupostos corresponents, amb el desglossament següent:
pressupost net 326.000,00 euros i import de l'IVA de 68.460,00 euros; condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 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
5. (62/2018) Modificar les Bases de la convocatòria de 22 places de sergent/a del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs
oposició, en torn de Promoció Interna especial, en el sentit que seguidament es relaciona: En
l’annex 4, on posa: 4. Certificats oficials (segons el Marc Europeu Comú de Referència) d’un o
més dels idiomes següents: Anglès, francès o alemany nivell elemental (B1): 0,5 punts.
Anglès, francès o alemany nivell intermedi (B2): 1 punt. Ha de posar: 4. Certificats oficials
(segons el Marc Europeu Comú de Referència) d’un o més dels idiomes següents, fins a 1
punt: Anglès, francès o alemany nivell elemental (B1): 0,5 punts. Anglès, francès o alemany
nivell intermedi (B2): 1 punt. Donar compte de la present resolució a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
6. (65/2018) Modificar les Bases de la convocatòria de 40 places de caporal/a del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs
oposició, en torn de Promoció Interna especial, en el sentit que seguidament es relaciona: En
l’annex 4, on posa: 4. Certificats oficials (segons el Marc Europeu Comú de Referència) d’un o
més dels idiomes següents: Anglès, francès o alemany nivell elemental (B1): 0,5 punts.
Anglès, francès o alemany nivell intermedi (B2): 1 punt. Ha de posar: 4. Certificats oficials
(segons el Marc Europeu Comú de Referència) d’un o més dels idiomes següents, fins a 1
punt: Anglès, francès o alemany nivell elemental (B1): 0,5 punts. Anglès, francès o alemany
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nivell intermedi (B2): 1 punt. Donar compte de la present resolució a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
7. (413/2018) Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència, en el sentit de traslladar el Departament de Foment de la
Participació (O 08014200) a la Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació
(O 08014207) de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 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.
8. (31/2018) Ampliar en 5.000,00 euros l’import de l'autorització de la despesa corresponent
a la Gerència d’Ecologia Urbana en el marc de la Convocatòria General de Subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona 2018, aprovada per Acord de la Comissió de Govern, de 30 de
novembre de 2017, per un import inicial de 530.000,00 euros, amb càrrec al pressupost
municipal de 2018 i a la partida pressupostària D/48902/16911. Aprovar i autoritzar la
despesa de 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost de 2018 de la Convocatòria General de
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2018, corresponent a la Gerència d’Ecologia
Urbana. Ordenar la publicació de l’ampliació de la Convocatòria General de Subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona 2018 mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
9. (768/18) Iniciar l'expedient per a la contractació de mitjans de comunicació per insercions
publicitàries, amb núm. de contracte 18002982, derivat de l'acord marc 17002295, expedient
504/17, mitjançant tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 3.500.000,00
euros (IVA inclòs), i un valor estimat de 2.892.561,98 euros; aprovar les actuacions
preparatòries efectuades. Autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida i al
pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament:
pressupost net 2.892.561,98 euros i import de l'IVA de 607.438,02 euros.
10. (305/2018) Aprovar el Conveni Marc de col·laboració educativa entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra que té
per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, amb vigència de dos anys naturals
comptats a partir del dia 8 de juliol de 2018, i renovable expressament per períodes anuals,
amb un màxim de dues pròrrogues d’acord amb la normativa vigent. Facultar l’Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, primer tinent d’Alcaldia, per a la signatura de l'esmentat Conveni.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
11. (551/18) Reconèixer expressament la condició de mitjà propi a Tractament i Selecció de
Residus SA (TERSA), amb NIF A08800880, així com acreditar que s’ha verificat que aquesta
compta amb els mitjans materials i humans necessaris per a desenvolupar les tasques
pròpies del present encàrrec de gestió, en virtut del que preveu l’article 32 de la Llei 9/2017
de 9 de novembre de 2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP). Aprovar l’encàrrec de
gestió a Tractament i Selecció de Residus SA (TERSA), amb NIF A08800880, per al
subministrament elèctric a l’Ajuntament de Barcelona i organismes dependents, per un import
de 29.300.840,00 euros, segons el text que s’acompanya, i publicar-lo al Perfil de
Contractant. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 20.847.711,00 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de
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Tractament i Selecció de Residus SA (TERSA), amb NIF A08800880, per al subministrament
elèctric a l’Ajuntament de Barcelona, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient
respecte al Pressupost 2019. Respecte a la resta de pressupost relatiu al subministrament
elèctric dels organismes dependents que participen d’aquest encàrrec, s’incorpora a
l’expedient la reserva de crèdit efectuada pels mateixos. Facultar la Comissió de Seguiment
contemplada al punt 6 de l’encàrrec de gestió per l’aprovació dels ajustos tècnics necessaris
que s’hagin de realitzar per la gestió efectiva del mateix.
12. (786/2018) Aprovar el projecte normatiu per a modificar la redacció dels articles 42.g),
59, 60 i 61 del Text Refós de l’Ordenança municipal de Mercats de Barcelona (TROM), aprovat
pel Consell Municipal en data 28 de novembre de 2008 i modificat parcialment en data 28 de
juny de 2013, segons el redactat que consta a l’expedient i donar-li el tràmit previst als
articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal.
13. (2018/332) Aprovar l’encàrrec de gestió a l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona,
dels tres projectes següents emmarcats en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 20142020, d’acord amb les prescripcions generals de l’encàrrec que deriven de l’acord de la
Comissió de Govern en sessió de 16 de juny de 2016: EC10-008450: Desenvolupament d’una
plataforma integral d’anàlisi avançat de dades de ciutat, basada en productes Open Source,
que actuant com a un sistema operatiu, permeti la recopilació, la normalització, l’enriquiment
i l’anàlisi intel·ligent de dades, per tal de desenvolupar nous i millors serveis a empreses,
teixit social i ciutadania i sota una estricta seguretat i privadesa de dades. EC10-008453:
Implementar sistemes d'informació innovadors per millorar, agilitzar i facilitar l’atenció social
als ciutadans de Barcelona que requereixen serveis per a la promoció de l’autonomia personal
o serveis relacionats amb acolliment residencial per a la gent gran. EC10-008455:
Implementar nous sistemes d'informació a ser integrats a la nova plataforma de Serveis
Socials de l’Ajuntament. per millorar, agilitzar i facilitar l’atenció social bàsica i d’urgència als
ciutadans de Barcelona. Publicar aquesta resolució al BOPB i a la Gaseta municipal.
14. (2018/297) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, l’Institut Català d’Energia, el Col·legi d’Enginyers Graduats i
Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a
l’organització de la fira Expoelectric 2018 dirigida a promoure el vehicle de zero emissions
com a motor de transformació de la ciutat, sensibilitzar i divulgar l’estalvi energètic entre la
ciutadania, donar a conèixer l’estalvi econòmic que suposa per la persona usuària el vehicle
elèctric i/o híbrid endollable, promoure l’ús cívic i fomentar la conducció eficient, impulsar la
trobada de les empreses i emprenedors del sector amb els potencials consumidors i facilitar la
creació de sinèrgies entre els/les professionals; encarregar a Barcelona Activa SAU SPM, com
a ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona encarregat de les accions de promoció
econòmica dels sectors empresarials, es faci càrrec de les despeses de muntatge dels estands
de l’esdeveniment, fins a un màxim de 17.000,00 euros (IVA inclòs), d’acord amb allò que
preveu el pacte tercer del conveni de col·laboració; facultar el primer tinent d’Alcaldia, Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.
15. (2017/124) Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar un nou model de relació en el que
s’aprofundeixi en la coordinació i treball conjunt en referència a la intermediació i les
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polítiques actives d’ocupació i la integració de la informació amb l’objectiu d’assolir un model
integral de polítiques actives d’ocupació a la ciutat de Barcelona, per a acordar els
compromisos següents per a l'any 2018: Fixar el contingut i les tasques a desenvolupar pels
grups de treball en 2018; Avançar en construir les bases per al desplegament de la
concertació territorial a la ciutat de Barcelona; Enllestir un model i prova pilot per a testar els
aspectes pràctics del model de concertació abans del 31 de desembre de 2018; facultar el
primer tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’addenda.
16. (2018/88) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), amb CIF G-60667813, per al
Projecte “Les competències digitals per a la ciutadania”, dirigit a la creació d’un mapa de
competències digitals, creació de l’observatori de recerca en competències digitals i la creació
d’una proposta de formació per l’obtenció de l’equivalència per l’acreditació ACTIC en
competències digitals, 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 40.000,00 euros; autoritzar i
disposar la despesa de 40.000,00 euros a favor de la Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya (FUOC), distribuïts en 20.000 euros per a l’any 2018 i 20.000 euros per a l’any
2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en aquesta anualitat; requerir a
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb les previsions del conveni; facultar el primer tinent d’Alcaldia, Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni; donar-ne compte a la Comissió
d'Economia i Hisenda
17. (2018/298) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l’Associació d’Empreses i Institucions 22 Barcelona per a la realització del Pla d’Acció 2018
dirigit a la dinamització econòmica i empresarial del districte 22 de la ciutat mitjançant la
generació d’espais i activitats de trobada i relació entre professionals, ciutadans, estudiants i
administració, la promoció del projecte 22 i dels valors de la innovació i l’emprenedoria a la
ciutadania del districte, el conjunt de la ciutat i les delegacions estrangeres interessades en
aquesta experiència i l’impuls, entre les empreses associades, de projectes de col·laboració
per fer del districte un referent en àmbits productius i d’innovació en relació al teixit
associatiu i en col·laboració amb col·lectius desfavorits a través d’accions de responsabilitat
social corporativa, 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 90.000,00 euros; autoritzar i
disposar la despesa de 90.000,00 euros amb càrrec a la partida corresponent; requerir a
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.
18. (2018/299) Autoritzar i disposar la despesa total de 50.000,00 euros, desglossada en
35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al
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pressupost 2019 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2020, quantitats aportades per
l’Agència Europea de l’Espai (50%), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (25%), la Diputació de
Barcelona (12,50%) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat (12,50%), a favor de Musical
Instruments Innovation LAB SL per subvencionar l’execució del Projecte UHMAA Technology;
atorgar, a l’empara del que es preveu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal
del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació
Parc UPC per a la presentació de la candidatura per acollir un Bussines Incubation Center de
l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc del
ESA BIC Barcelona de 3 d’abril del 2013, una subvenció, mitjançant concessió directa i amb
caràcter excepcional, a Musical Instruments Innovation LAB SL, amb CIF B-67050260, per un
import de 50.000,00 euros, amb el desglossament i amb càrrec als pressupostos abans
esmentats, per a la realització d’un projecte, que ha superat satisfactòriament l’avaluació
tècnica del programa ESA BIC Barcelona, anomenat “UHMAA Technology”, amb un cost total
d’execució de 240.890,00 euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de la normativa general
de subvencions; declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que
concorre en el projecte; requerir l’entitat beneficiària per tal que faciliti tota la informació que
demani l’Ajuntament, i en el termini màxim de 6 mesos a comptar des del pagament de la
subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria
de funcionament de l’activitat subvencionada.
19. (2018/300) Autoritzar i disposar la despesa total de 50.000,00 euros, desglossada en
35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al
pressupost 2018 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2019, quantitats aportades per
l’Agència Europea de l’Espai (50%), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (25%), la Diputació de
Barcelona (12,50%) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat (12,50%), a favor de Fitostinger
SL per subvencionar l’execució del Projecte Fitostinger Project; atorgar, a l’empara del que es
preveu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat
Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC per a la presentació de la
candidatura per acollir un Bussines Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA
BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc del ESA BIC Barcelona de 3 d’abril del
2013, una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a Fitostinger
SL, amb CIF B-67052324, per un import de 50.000,00 euros, amb el desglossament i amb
càrrec als pressupostos abans esmentats, per a la realització d’un projecte, que ha superat
satisfactòriament l’avaluació tècnica del programa ESA BIC Barcelona, anomenat “Fitostinger
Project”, amb un cost total d’execució de 302.513,00 euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i
28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de
la normativa general de subvencions; declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada
la excepcionalitat que concorre en el projecte; requerir l’entitat beneficiària per tal que faciliti
tota la informació que demani l’Ajuntament, i en el termini màxim de 6 mesos a comptar des
del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç
econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada.
20. (DP-2018-27144) Adquirir, a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA (CIF núm. A-48265169), l’habitatge situat al carrer de les Torres núm.
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92 2-2 (identificat registralment com finca núm. 39971 del Registre de la Propietat núm. 13
dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en
els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d’execució hipotecària i de la Disposició addicional setena de la Llei 4/2016, de 23 de
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió
residencial, en el seu punt 3; aprovar com a preu de la compravenda l’import de 77.400,00
euros; lliurar a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la quantitat de
77.400,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda per l’Institut; encarregant-li el
pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentat
habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social; formalitzar la compravenda,
prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin una càrrega econòmica
per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la Propietat.
21. (22944) Traslladar el 95% del valor efectiu anual dels ingressos municipals derivats de
l’explotació publicitària dels suports existents en els quioscs de Barcelona a cadascun dels
titulars dels quioscos segons relació adjunta, aprovat per Decret d’Alcaldia de data 18 de
gener de 2018. Autoritzar la quantitat d'1.003.512,26 euros, 829.348,98 euros de pressupost
net i 174.163,29 euros d’IVA amb el tipus impositiu del 21% d’IVA deduïble; per fer front a
les despeses derivades de l’explotació publicitària dels suports existents en els quioscs de
Barcelona de cadascun dels titulars dels quioscos de la relació, i amb càrrec al pressupost
municipal de 2018.
22. (DP-2018-27017) Facultar el Sr. Eduard Vicente Gómez, gerent del Districte d'HortaGuinardó, per a la signatura de l'addenda de modificació del Conveni subscrit entre la
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, el 14 de febrer de 2001, per la que es
transforma la cessió d'ús atorgada en una concessió d'ús privatiu, amb caràcter gratuït, de les
instal·lacions esportives del recinte de les Llars Mundet de Barcelona tant de la zona Est com
de l'edifici anomenat Poliesportiu, per un període de 25 anys, prorrogable en 15 anys més,
aprovada per la Comissió de Govern en sessió del dia 24 de maig de 2018.
23. (3-095/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-095/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2018, d’import 501.967,15 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. 18060291; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
24. (3-098/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-098/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018, derivat de l’ingrés provinent del conveni de l’Ajuntament de
Barcelona amb la Comunitat de propietaris del pàrquing del carrer Joan Cortada 8-12, per
atendre a les despeses de l’actuació inversora P.07.6110.01 “Plaça Joan Cortada.
Reurbanització”, per un import total de 83.585,31 euros, de conformitat amb la documentació
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable 18052995; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
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25. (3-101/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-101/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018, derivat de l’ingrés provinent de l’European Space Agency (ESA)ESTEC corresponent a la cinquena bestreta de la subvenció del projecte ESABIC per a atendre
despeses de les empreses instal·lades a la incubadora ESA BIC, per un import total de
83.750,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18060495; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i
Hisenda.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
26. (2018/314) Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut,
l’Ajuntament de Barcelona, l’empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili, el Consorci Sanitari de
Barcelona, l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal i la Societat
Prestacions d’Assistència Mèdica SL, que té per objecte la integració dels serveis d’atenció
primària i d’atenció continuada a Parc Sanitari Pere Virgili; la integració del personal de PAM
SL, així com dels bens, drets i obligacions de PAM SL I PAMEM a l’empresa pública Parc
Sanitari Pere Virgili; la integració del personal de PAMEM a l’Ajuntament de Barcelona; i
establir les bases per la liquidació i dissolució de PAM, SL i PAMEM. Facultar el gerent de
Recursos Humans i Organització per fer la integració del personal i les adscripcions derivades
de l’aprovació del conveni.
27. (20170144) Aprovar, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic i els apartats 1) i 2) de la clàusula 20.2 del Plec de clàusules
administratives particulars, la modificació del contracte número 17001657 que té per objecte
el Servei per a Adolescents i Famílies (SAiF), de conformitat amb les motivacions de l’informe
emès per la Cap del Departament de Joventut, de 16 d’abril de 2018, en el sentit
d’incrementar en un punt Aquí T’Escoltem a Ciutat Vella i d’ampliar el 50% del servei de
psicologia (660 hores més del servei a l’any de les quals 32 h. al mes serien d’atenció
individual (8 h/setmana), pels imports de 42.934,64 euros, i 13.888,14 euros de preu net
respectivament, a partir del dia 1 de maig de 2018 o data posterior a la seva formalització i
fins a la finalització del contracte, prevista pel 30 de juny de 2019. Ampliar l’autorització i
disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 70.200,71 euros, IVA
inclòs, a favor de Iniciatives i Programes, SL, amb CIF B-59545913, amb càrrec al pressupost
i partida indicats en el document comptable. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la garantia
definitiva per un import de 2.900,86 euros, i comparegui per formalitzar la modificació del
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials
(passeig de Sant Joan núm. 75 9è).
28. (20180230) Autoritzar la despesa de 910.000,00 euros, dels quals 800.000,00 euros del
pressupost de 2018 i 110.000,00 euros al pressupost de 2019, amb càrrec a la partida
464.10 232.31 02.01, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici
pressupostari, corresponent a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona per fer
front a les despeses de la Targeta Rosa Metropolitana als beneficiaris de 60 a 64 anys,
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ambdós inclosos, empadronats a Barcelona, en virtut del conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 14 de març de 2003 i les
seves pròrrogues. Disposar l'obligació a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF
núm. P0800258F.
29. (20170428) Anul·lar parcialment l'autorització i disposició de despesa per un import de
68.469,51 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, en concepte de
sobrant de la liquidació definitiva del conveni per la Targeta rosa per a la gent gran 2017.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Districte de Ciutat Vella
30. (20182809) Autoritzar i disposar la despesa per un import de 39.000,00 euros amb càrrec
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, per subvencionar
l'execució del projecte que s'indica tot seguit. Atorgar una subvenció, mitjançant concessió
directa a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa
dels Entremesos, amb NIF G58899964, per un import de 39.000,00 euros, equivalent al
100% del projecte, per a la realització d'activitats de promoció de la cultura tradicional i
popular, amb un cost total de l'execució 39.000,00 euros i una durada fins al 31 de desembre
de 2018, d'acord amb els articles 22.2.a) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions.
Aprovar el conveni adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà l'atorgament de la
subvenció i facultar per a la seva signatura la regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra.
Gala Pin Ferrando. Requerir l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la documentació que
demani l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la subvenció rebuda en el termini
màxim de tres mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat.
31. (20182810) Autoritzar i disposar la despesa de 37.850,90 euros amb càrrec al pressupost
i partida indicats en aquest mateix document, per subvencionar l'execució del projecte que
s'indica tot seguit, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l'actual. Atorgar una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional, a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb CIF Q0863003-J, per un
import de 37.850,90 euros, equivalent al 70,00% del cost total del projecte, per a l’orientació
i tramitació d’assistència jurídica gratuïta amb l’objectiu d’apropar al Districte de Ciutat Vella,
afectat per les noves dinàmiques socials i els problemes en l’accés i el manteniment de
l’habitatge, la possibilitat d’accés ràpid i eficient a la justícia gratuïta, amb un cost total
d'execució de 54.072,72 euros i una durada des de la data de signatura fins al 31 de
desembre de 2019, d'acord amb els arts. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions.
Aprovar el conveni adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà l'atorgament de la
subvenció. Requerir l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani
l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la subvenció rebuda en el termini màxim de
tres mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
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Districte de Sants-Montjuïc
32. (20189301) Rebutjar l'oferta de ACSA, Obras e Infraestructuras, SAU per la no justificació
de l'oferta anormalment baixa, i excloure-la de la licitació; excloure igualment de la licitació a
OSERMA 1992 Obres i Serveis, SL per presentació fora de termini; adjudicar el contracte
núm. 18000866, que té per objecte la contractació de les obres del “Pla de Millora Integral del
Districte Sants-Montjuïc 2018-19 per un import de 531.375,00 euros, IVA inclòs, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Constraula
Enginyeria i Obres SAU amb NIF A58142639, 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 la/es partida/es i al/s pressupost/os que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació
439.152,89 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 92.222,11 euros, i
requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les
dependències del Districte Sants-Montjuïc; i designar com a responsable del contracte al Sr.
Antonio Toscano Gonzalez. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
33. (20189301) Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 18000866
que té per objecte la contractació de les obres el Pla Millora Integral del Districte de SantsMontjuïc 2018-19 per un import de 218.625,00 euros amb càrrec al Pressupost/os i
Partida/es indicades en aquest mateix document.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
34. (CONV-05/20180003) Aprovar el Protocol de les condicions d’ús dels horts urbans ubicats
a la finca situada al carrer Iradier 23 U, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, pels cursos
escolars 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 i publicar la seva aprovació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de Sant Andreu
35. (2200/2018) Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte núm. 18000516, que
té per objecte els serveis per a joves i adolescents de l'Espai Jove Garcilaso, per un import de
28.135,93 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest document.
Motiu: baixa licitatòria.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
36. (20180016D Lot 1) Declarar excloses de la licitació que té per objecte les Obres
d'implantació de les escomeses i comptadors de la xarxa de semàfors i instal·lacions d'enllaç
per a les futures estacions d'E-Bicing. Fase I, 45 Actuacions (27 al Districte de Ciutat Vella i
18 al Districte de Les Corts) Lot 1, amb mesures de contractació pública sostenible, contracte
17006433L01, les ofertes presentades per les empreses: "Citelum Ibérica, SA" i "UTE
Etrabonal-Emurtel", per estimar que les mateixes no poden ser complides com a
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conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb
l'article 149 de la LCSP i l’oferta de la UTE Contratas Vilor, SL – Actividades de
Infraestructuras Públicas y Conservación, SL, d’acord amb el previst per l’article 84 del RD
1098/2001 RGLCAP, per error manifest no esmenable en l’import de la seva oferta
econòmica; adjudicar l'esmentat contracte, per un import de 689.251,22 euros (IVA inclòs),
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Sorigué
Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A. amb NIF A85110294, 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 pressupost corresponent; disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en
aquest mateix document amb un import de 689.251,22 euros (IVA inclòs), dels quals
569.629,11 euros corresponen al preu net i 119.622,11 euros a l'IVA; requerir l'adjudicatari
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del departament
d'Administració de la Gerència d'Ecologia Urbana; designar com a responsable del contracte a
la Sra. Lourdes Conesa Cañabate; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
37. (20180016D-Lot 2) Declarar excloses de la licitació que té per objecte les Obres
d'implantació de les escomeses i comptadors de la xarxa de semàfors i instal·lacions d'enllaç
per a les futures estacions d'E-Bicing. Fase I, 52 Actuacions (52 al Districte de l’Eixample) Lot
2, amb mesures de contractació pública sostenible, contracte 17006433L02, les ofertes
presentades per les empreses: "Citelum Ibérica, SA" i "UTE Etrabonal-Emurtel", per estimar
que les mateixes no poden ser complides com a conseqüència de la inclusió de valors
anormals o desproporcionats, de conformitat amb l'article 149 de la LCSP i l’oferta de la UTE
Contratas Vilor, SL – Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación, SL, d’acord
amb el previst per l’article 84 del RD 1098/2001 RGLCAP, per error manifest no esmenable en
l’import de la seva oferta econòmica; adjudicar l'esmentat contracte, per un import de
702.845,58 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient a Acsa, Obras e Infraestructuras, SAU amb NIF A08112716, 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 pressupost corresponent;
disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida i al pressupost
que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 702.845,58 euros (IVA inclòs),
dels quals 580.864,12 euros corresponen al preu net i 121.981,46 euros a l'IVA; requerir a
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del
departament d'Administració de la Gerència d'Ecologia Urbana. Designar com a responsable
del contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.
38. (20180016D-Lot 3) Declarar excloses de la licitació que té per objecte les Obres
d'implantació de les escomeses i comptadors de la xarxa de semàfors i instal·lacions d'enllaç
per a les futures estacions d'E-Bicing. Fase I, 47 Actuacions (16 al Districte de SantsMontjuïc, 5 al Districte de Gràcia, 3 al Districte d’Horta-Guinardó, 6 al Districte de Nou Barris i
17 al Districte de Sant Andreu) Lot 3, amb mesures de contractació pública sostenible,
contracte 17006433L03, les ofertes presentades per les empreses: "Citelum Ibérica, SA" i
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"UTE Etrabonal-Emurtel", per estimar que les mateixes no poden ser complides com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb
l'article 149 de la LCSP i l’oferta de la UTE Contratas Vilor, SL – Actividades de
Infraestructuras Públicas y Conservación, SL, d’acord amb el previst per l’article 84 del RD
1098/2001 RGLCAP, per error manifest no esmenable en l’import de la seva oferta
econòmica; adjudicar l'esmentat contracte, per un import de 641.638,58 euros (IVA inclòs),
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
Ambitec Servicios Ambientales, SAU amb NIF A65208084, 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 pressupost corresponent; disposar a favor de l'adjudicatari
l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix
document amb un import de 641.638,58 euros (IVA inclòs), dels quals 530.279,82 euros
corresponen al preu net i 111.358,76 euros a l'IVA; requerir a l'adjudicatari per tal que, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació,
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del departament d'Administració
de la Gerència d'Ecologia Urbana; designar com a responsable del contracte a la Sra. Lourdes
Conesa Cañabate; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
39. (20180016D-Lot 4) Declarar excloses de la licitació que té per objecte les Obres
d'implantació de les escomeses i comptadors de la xarxa de semàfors i instal·lacions d'enllaç
per a les futures estacions d'E-Bicing. Fase I, 41 Actuacions (10 al Districte de Sarrià-Sant
Gervasi i 31 al Districte de Sant Martí) Lot 4, amb mesures de contractació pública sostenible,
contracte 17006433L04, les ofertes presentades per les empreses: "Citelum Ibérica, SA" i
"UTE Etrabonal-Emurtel", per estimar que les mateixes no poden ser complides com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb
l'article 149 de la LCSP i l’oferta de la UTE Contratas Vilor, SL – Actividades de
Infraestructuras Públicas y Conservación, SL, d’acord amb el previst per l’article 84 del RD
1098/2001 RGLCAP, per error manifest no esmenable en l’import de la seva oferta
econòmica; adjudicar l'esmentat contracte, per un import de 589.346,45 euros (IVA inclòs),
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA amb NIF A28526275, 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 pressupost corresponent; disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en
aquest mateix document amb un import de 589.346,45 euros (IVA inclòs), dels quals
487.063,18 euros corresponen al preu net i 102.283,27 euros a l'IVA; requerir a l'adjudicatari
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del departament
d'Administració de la Gerència d'Ecologia Urbana; designar com a responsable del contracte a
la Sra. Lourdes Conesa Cañabate; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
40. (20180016AN) Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 17006433
que té per objecte les Obres d'implantació de les escomeses i comptadors de la xarxa de
semàfors i instal·lacions d'enllaç per a les futures estacions d'E-Bicing. Fase I, amb mesures
de contractació pública sostenible, per un import d'1.355.714,45 euros amb càrrec al
Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document.
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41. (20180366A) Iniciar l'expedient per a la contractació de les Obres d'implantació de les
escomeses i comptadors de la xarxa de semàfors i instal·lacions d'enllaç per a les futures
estacions de l'eBicing Fases 2 i 3, amb mesures de contractació pública sostenible, núm. de
contracte 18002480, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 5.289.341,20 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
4.371.356,36 euros, distribuït en els següents lots:- Lot núm. 01, Districtes de Ciutat Vella,
Gràcia i Nou Barris, per un import d'1.074.668,58 euros IVA inclòs; - Lot núm. 02, Districte
de l'Eixample, per un import d'1.047.969,46 euros IVA inclòs; - Lot núm. 03, Districtes de
Sants Montjuïc i Sant Andreu, per un import d'1.124.602,48 euros IVA inclòs; - Lot núm. 04,
Districtes de les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Horta Guinardó, per un import d'1.087.754,20
euros IVA inclòs; - Lot núm. 05, Districte de Sant Martí, per un import de 954.346,48 euros
IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars, el pressupost, les especificacions tècniques reguladores del
contracte i el projecte d'obres; 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 4.371.356,36 euros i import
de l'IVA de 917.984,84 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual.
42. (20180015) Adjudicar el contracte núm. 17006449, que té per objecte la contractació
dels serveis de Gestió de l’equipament d’educació ambiental La Fàbrica del Sol-Ciutadania
mes Sostenible, amb mesures de contractació pública sostenible, per un import de
876.790,34 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient a Talher, SA amb NIF A08602815, 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 els pressupostos posteriors 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 el següent desglossament: import adjudicació
724.620,12 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 152.170,22 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; designar com a responsable del contracte a la
Sra. Helena Barracó Nogués; anul·lar part de l'autorització de despesa de l’esmentat
contracte, per un import de 99.887,18 euros amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades
en aquest mateix document, corresponent a la baixa sobre el preu de licitació; donar-ne
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
43. (20140023P1) Aprovar la pròrroga de termini d’execució del contracte 14002276 de
manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de la
seguretat viària de Barcelona (2014-2018) i foment de l’ocupació de persones amb dificultats
particulars d’inserció al mercat laboral Lot 1. Zona Oest, per un període comprès des del 18
de juny de 2018 fins al 17 d'octubre de 2018 per necessitat de continuïtat del servei,
adjudicat a l’empresa Tevaseñal, SA, amb NIF A23377674 per un import total de 396.396,00
euros (IVA inclòs) d’acord amb la proposta formulada per la Direcció de Serveis
d’Infraestructures i Espai Urbà que obra a l’expedient 20140023; autoritzar i disposar la
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despesa de l'esmentat contracte per un import de 396.396,00 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; requerir l'adjudicatari
per tal que comparegui a les dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
44. (20140023P2) Aprovar la pròrroga de termini d’execució del contracte 14002263 de
manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de la
seguretat viària de Barcelona (2014-2018) i foment de l’ocupació de persones amb dificultats
particulars d’inserció al mercat laboral Lot 2. Zona Est, per un període comprès des del 21 de
juny de 2018 fins al 19 d'octubre de 2018 per necessitat de continuïtat del servei, adjudicat a
l’empresa UTE Senyalització, amb NIF U66298662 per un import total de 391.677,00 euros
(IVA inclòs) d’acord amb la proposta formulada per la Direcció de Serveis d’Infraestructures i
Espai Urbà que obra a l’expedient 20140023; autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 391.677,00 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; requerir l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
45. (20180008L1) Declarar excloses de la licitació que té per objecte el Manteniment de la
senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament, Zona Oest Lot 1, amb
mesures de contractació pública sostenible, contracte núm. 17005534L01, les ofertes
presentades per les empreses: "Proseñal, SLU", "Ute M i J Gruas, SA - Signum Nordest, SL",
"Señalizaciones Jica, SA" i la "Ute Diez i Cia, SA - Marcas Viales, SA", per estimar que les
mateixes no poden ser complides com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats, de conformitat amb l’article 152.4 del text refós de la LCSP; adjudicar
l’esmentat contracte, per un import màxim de 4.400.000,00 euros (IVA inclòs), amb una
baixa ofertada del 38,76% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient a "Tevaseñal, SA" amb NIF A23377674, i
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. Atès que el
contracte comporta despesa de caràcter plurianual és sotmet a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; 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 4.400.000,00 euros (IVA inclòs),
dels quals 3.636.363,64 euros corresponen al preu net i 763.636,36 euros a l'IVA; formalitzar
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció
per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; designar com a responsable del contracte al
Sr. Albert Moreno Álvarez, cap del Servei de Pavimentació; donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
46. (20180008L2) Declarar excloses de la licitació que té per objecte el Manteniment de la
senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament, Zona Oest Lot 2, amb
mesures de contractació pública sostenible, contracte núm. 17005534L02, les ofertes
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presentades per les empreses: "Proseñal, SLU", "Ute M i J Gruas, SA - Signum Nordest, SL",
"Señalizaciones Jica, SA" i la "Ute Diez i Cia, SA - Marcas Viales, SA", per estimar que les
mateixes no poden ser complides com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats, de conformitat amb l’article 152.4 del text refós de la LCSP; adjudicar
l’esmentat contracte, per un import màxim de 4.400.000,00 euros (IVA inclòs), amb una
baixa ofertada del 35,50% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient a la "Ute Mantenimiento 2018-2022", amb
NIF U88117304, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa. Atès que el contracte comporta despesa de caràcter plurianual és sotmet a la
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents; 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
4.400.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 3.636.363,64 euros corresponen al preu net i
763.636,36 euros a l'IVA; formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; designar
com a responsable del contracte al Sr. Albert Moreno Álvarez, cap del Servei de
Pavimentació; donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
47. (20170188) Modificar l’encàrrec de gestió efectuat a la societat municipal Barcelona de
Serveis Municipals SA, amb NIF A08765919, per la creació, gestió i control del registre de
cicles de més de dues rodes i vehicles de mobilitat personal (VMP), aprovat per la Comissió
de Govern en sessió de 9 de març de 2017, d’acord amb la proposta de la Gerència adjunta
de mobilitat i infraestructures, per tal d’incloure a la Clàusula 1ª – Objecte, el registre dels
cicles, al que s’aplicaran les mateixes prescripcions ja aprovades que regeixen l’encàrrec;
publicar el present acord i les modificacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a
la Gaseta Municipal.
48. (20180445) Encarregar a la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals SA, amb
NIF A08765919, en la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona, la gestió
integral de la xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, amb subjecció a les
condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, que s’aproven per un
període de 20 anys de conformitat amb la seva clàusula desena; i publicar el present acord i
les prescripcions generals que regeixen l’encàrrec en el perfil del contractant.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
49. (16SD 0344 B) Aprovar definitivament el Projecte d’adequació del Camí de la Gírgola,
promogut pel Districte de Sarrià-Sant Gervasi, àmbit per un import de 337.590,18 euros, el
21% de l’import del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten en
l’Informe Tècnic del Projecte(ITP), de 26 de gener de 2018, amb classificació B, que consta a
l’expedient i que es dóna per reproduït, de conformitat amb el Pla de Millora Urbana per a
l’adequació de les alineacions i rasants del camí de la Gírgola, aprovat per acord del Plenari
del Consell Municipal en sessió de 24 de març de 2006 i publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm. 86 d’11 d’abril de 2006, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i
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119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme. Publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels
diaris de més circulació de Catalunya. Notificar el present acord als interessats en aquest
procediment. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Districte d'Horta-Guinardó
50. (7BD 2016/144) Aprovar definitivament el Projecte executiu per la implantació d'unes
escales mecàniques a les actuals escales de Can Besora, al barri de la Teixonera, 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 d’1.272.820,90 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs,
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; publicar aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Nou Barris
51. (8BD 2017/218) Aprovar inicialment el Projecte executiu per a la substitució dels
vestidors del camp de futbol de Ciutat Meridiana per mòduls prefabricats provisionals, al
Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica
del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost de 932.156,28 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA)
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 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; aclarir que en aquest
còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost; i encarregar a la
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sant Andreu
52. (9BD 2015/024) Aprovar inicialment el Projecte executiu del nou Casal d’Entitats i Centre
de serveis socials Porta Trinitat, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa
municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
6.458.176,79 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 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;
aclarir que en aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost;
i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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