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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 28 de juny de 2018.

Aprovació de l'acta de la sessió de 21 de juny de 2018.
Part decisòria
Propostes d’acord
ALCALDIA
1. (20184182) Adjudicar el contracte núm. 18001095 que té per objecte els serveis de suport
a la gestió de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat, substitutòries de
sancions administratives i penals, a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació
pública sostenible, a l’empresa Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, amb NIF
B59960526, per un import de 456.172,49 euros, IVA inclòs, i d'acord amb la seva proposició.
Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als
pressupostos corresponents amb el següent desglossament: import net 377.002,06 euros,
tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 79.170,43 euros, condicionat a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici corresponent. Anul·lar part de
l’autorització de despesa per import de 8.352,15 euros, per baixa, amb càrrec als mateixos
pressupostos i partida. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS
2. (48/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel Maria Sanz Bazan (mat.
72401) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de tècnic superior en Dret, amb destinació a la Sindicatura de Greuges de
Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Gestió Projectes 1 (70.10.GE.20), i l’activitat pública
com a professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona a temps parcial, per al curs
acadèmic 2017-2018 des de l'1 de febrer de 2018 fins al 31 de juliol de 2018. La dedicació a
la docència universitària serà a temps parcial 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 al servei 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
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circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
3. (297/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Rafael Rabasco López (mat.
74508) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de tècnic superior en Dret, amb destinació a la Direcció de l’Àrea del Contenciós
de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de tècnic 1 (80.10.SJ.10), i l’activitat
privada per compte propi d’advocat; no podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut,
la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc
podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells
assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació;
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 al servei 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 i Seguretat i Prevenció.
4. (320/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Lloveras Lleal (mat.
71745) entre la seva activitat municipal com a director de Serveis de Secretaria General de la
Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de director 2 (20.20.GE.30), i l’activitat
pública com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra a temps parcial, per al curs
acadèmic 2017-2018 des del 9 d'abril de 2018 fins al 16 de juliol de 2018. La dedicació a la
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari compatible
amb la seva dedicació 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 al servei 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 i Seguretat i Prevenció.
5. (398/2018) autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Morera Schultes (mat.
76911) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional
d’auxiliar administratiu, amb destinació al Departament de Control i Avaluació de Neteja de la
Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat
privada per compte propi de traducció de manuals de jocs de rol. 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 al servei 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
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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 i Seguretat i Prevenció.
6. (437/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Adela Martínez Sánchez
(mat. 76540) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria
professional de tècnica superior en Art i Història, amb destinació a l’Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica
3 (80.30.AC.10), i l’activitat privada per compte propi com a dissenyadora gràfica – web,
durant un mes, a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la compatibilitat. 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 al servei 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 i Seguretat i Prevenció.
7. (441/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Andrea Rovira Bordonau
(mat. 76571) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria
professional de tècnica superior en Arxivística, amb destinació al Servei de Gestió Documental
de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.AC.10), i l’activitat
privada per compte propi com a consultora de "Records Managements" i Transparència, fins
al 31 de juliol de 2018; 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 al servei 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 i Seguretat i Prevenció.
8. (477/2018) Declarar d’interès públic l’exercici simultani del càrrec de gerent de Drets
Socials i dels càrrecs de gerent de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal
(PAMEM) i de gerent de Prestacions d’Assistència Mèdica, SL (PAM, SL), percebent únicament
les retribucions pel càrrec de gerent de Drets Socials, pel motiu d’assegurar la correcta
execució del procés de dissolució i liquidació de PAMEM i PAM, SL, d’acord amb l’article 324
del Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
9. (14004104-001 (0785/16) Prorrogar, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de
mutu acord, pel període comprès de l’1 de juliol de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, el
contracte 14004104-001 que té per objecte la gestió del Centre per a la Igualtat i Recursos,
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adjudicat a l'empresa Suara-Fundació Surt UTE Cird II, amb NIF U66425927, per un import
total de 129.576,74 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consten
a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de
129.576,74 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en
aquest document.
10. (848/18) Aprovar el projecte normatiu del Reglament per a la igualtat de gènere a
l’Ajuntament de Barcelona i donar-li el tràmit previst pels articles 108 i següents del
Reglament Orgànic Municipal.
11. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 28 de
juny de 2018.
12. (2018/296) Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, Comissions Obreres de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en relació al
projecte “El terra enganxós de les dones al mercat de treball de Barcelona” que té per objecte
reforçar les polítiques amb perspectiva del gènere en general i en l’àmbit del
desenvolupament econòmic en concret, fent propostes per millorar la qualitat de l’ocupació de
les dones; facultar el primer tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la
signatura del conveni.
13. (2018/354) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) que té per objecte l'edició en versió
anglesa i digital de l'obra “Els costos ABC a l’Administració Pública: el cas de l’Ajuntament de
Barcelona". Facultar el primer tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la
signatura del conveni.
14. (2018/356) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i
Consorci ZF Internacional SAU per la realització del Projecte “20è Saló Internacional de
Logística SIL 2018 i de l’Edelivery Barcelona Expo & Congress 2018”, dirigit al foment de la
promoció, la difusió, la interrelació i transversabilitat de l’esdeveniment pel sector de la
logística i la mobilitat sostenible i el posicionament internacional de Barcelona com a
plataforma logística de referència al Sud d’Europa, 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 60.000,00 euros; autoritzar i disposar la despesa de 60.000,00 euros amb càrrec a
la partida corresponent del Pressupost 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, l'Im.
Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.
15. (2018/357) Aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la
Cambra de Comerç de Barcelona, AENA i l’Ajuntament de Barcelona, per a l’impuls de
l’activitat del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) i la
sistematització de la seva actuació, amb l’objectiu de promoure la captació de rutes aèries
intercontinentals a l’aeroport de Barcelona com a oportunitat d’impuls econòmic i de
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generació d’ocupació a la ciutat; 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.
16. (3-109/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-109/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2018, d’import 196.216,34 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. 18061891; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
17. (3-110/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-110/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018, provinents de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment
del Turisme corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, per finançar varis projectes
municipals en matèria de turisme aprovats en la Comissió de Govern de 31 de maig de 2018,
per un import total de 862.509,12 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
18061895; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la
Comissió d’Economia i Hisenda.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
18. (20180244) Aprovar inicialment les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions
per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats
d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves. Sotmetre a informació pública les
esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals; 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i 52 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya. Tenir per aprovades definitivament aquestes
bases generals sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació
pública. Convocar el procediment de concurrència competitiva per a l’atorgament de
subvencions per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a
activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves. Establir un termini de
presentació de sol·licituds a iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província i fins al 10 de setembre de 2018. Autoritzar la despesa de
100.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201 – 78025 – 15131, del pressupost de 2018 i
ordenar la publicació de les bases i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per
l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d’educació
en el lleure d’infants, adolescents i joves al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona.
19. (20170144) Esmenar l’error numèric existent en el decret de modificació del contracte
17001657 que té per objecte el Servei per a Adolescents i Famílies (SAiF) en el sentit que el
pressupost net de la segona modificació és de 15.082,48 euros, en comptes de 13.888,14
euros, de conformitat amb allò que disposa l’article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre,
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del procediment administratiu comú de les administracions públiques, restant la resta de
l'acord inalterat.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
20. (2018/353) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat
Solidaritat, Desenvolupament i Pau (SODEPAU) pel Projecte “Plataforma de difusió dels
cinemes àrabs i mediterranis: una eina per la sensibilització, la dinamització i la transformació
socials”, 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 100.000,00 euros, que
representa el 46,36% del projecte, que té un import de 215.696,00 euros. Autoritzar i
disposar la despesa per un import de 100.000,00 euros, amb càrrec a la partida
48746/23291/0701, distribuïts en 50.000,00 euros per a l’any 2018 i 50.000,00 euros per a
l’any 2019, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de l'entitat
Solidaritat, Desenvolupament i Pau (SODEPAU) amb CIF G64843299. Requerir les entitats
beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització de l'activitat
parcial o final del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb
allò establert al pacte 5è del conveni. Facultar el primer tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de Ciutat Vella
21. (20163007) Prorrogar la vigència del contracte 16001320-001 que té per objecte
l’arrendament i manteniment de 5 cabines sanitàries públiques, automàtiques i autorentables
al Districte de Ciutat Vella, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord, per
un període comprès des de l’1 de juliol de 2018 fins al 30 de juny de 2019, adjudicat a
l'empresa Proyec Instalation Material Urbano, amb NIF A33754870, per un import total de
165.745,80 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
165.745,80 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 corresponent. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del
Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de la recepció de la notificació. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de l'Eixample
22. (20149202) Ampliar l'autorització i disposició de despesa del contracte número
14C00013, que té per objecte la Gestió i explotació CC Urgell, per un import de 2.917 euros
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; i disposar-la
a favor de Ludic3,SCCL, NIF F60475902, adjudicatària del contracte, i d’acord amb la clàusula
19 del plec de clàusules administratives on es preveu la modificació del contracte i de
conformitat amb l’art 106 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el
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termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la
garantia definitiva per un import de 145,85 euros i comparegui per formalitzar la modificació
del contracte a les dependències Dep. Recursos Interns.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
23. (CONV-05/20170038) Aprovar l’acord a subscriure entre l'Ajuntament de BarcelonaDistricte de Sarrià-Sant Gervasi i el Centre d’Acollida Assís, amb CIF núm. G-627811935, que
té per objecte la utilització d’espais de domini públic per desenvolupar programes relacionats
amb l’atenció integral de persones en situació de sense llar, en concret les actuacions
relacionades amb l’horticultura i la jardineria i facultar el regidor del Districte, l’Im. Sr. Jaume
Asens i Llodrà, per a la signatura d’aquest acord. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
Districte d'Horta-Guinardó
24. (093/2018) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte
d'Horta-Guinardó) i l'Associació "Casal de la Font d'en Fargues", amb NIF G64884489, per a
la gestió cívica municipal del Casal Font d'en Fargues, ubicat al carrer Pedrell, núm. 67-69, en
el marc del projecte de dinamització i gestió del Casal de la Font d'en Fargues, de conformitat
amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret
d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; autoritzar i disposar la despesa per un import de 281.160,00
euros de subvenció màxima amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest
mateix document, a favor de l'Associació Casal de la Font d'en Fargues, amb NIF G64884489, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades d'aquest Conveni en els exercicis successius; requerir l'entitat beneficiària per tal
que, en el termini màxim de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el
balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts.
Facultar el Sr. Eduard Vicente Gómez, gerent del Districte d'Horta-Guinardó per a la signatura
del Conveni. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
25. (CONV-08/20180041) Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consorci
d’Educació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona pel desenvolupament dels programes de
diversificació curricular de diversos instituts d’ensenyament secundari del Districte de Nou
Barris durant els cursos acadèmics 2018-2019 i 2019-2020, atès que, les seves clàusules
s’ajusten a la legalitat vigent en aquesta matèria; notificar-ho a l’entitat interessada; facultar
la regidora del Districte de Nou Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid per a signar el present
conveni marc de col·laboració; i facultar la gerent del Districte de Nou Barris, Sra. Gemma
Arau i Ceballos per a signar els convenis de col·laboració que, en desenvolupament d’aquest
conveni marc, pugui signar el Districte de Nou Barris amb organismes i entitats públiques o
privades interessades en participar en el projecte de diversificació curricular. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
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Districte de Sant Andreu
26. (09-PRE-1/2018) Convalidar les actuacions realitzades pel Districte de Sant Andreu en
relació amb el Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas i, com a conseqüència,
aprovar les bases i la convocatòria del Concurs esmentat per a l’edició 2018; autoritzar la
despesa de 12.000,00 euros, amb el desglossament de 10.000,00 euros per a l’exercici 2018,
amb càrrec a la partida i pressupostos corresponents, i 2.000,00 euros per a l’exercici 2019,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida que correspongui per a
aquest exercici.
Districte de Sant Martí
27. (20181013) Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 18001022
que té per objecte la gestió i dinamització dels casals de Gent Gran del Districte de Sant Martí
per un import de 133.343,00 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
aquest mateix document.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
28. (20170100) Modificar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Cicle
de l’Aigua SA per dur a terme les tasques incloses a les proposicions aprovades pel Plenari del
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió ordinària del 25 de novembre de
2016, referents a la gestió pública del cicle de l’aigua, en el sentit d’ampliar les feines
encarregades definides a la clàusula segona de les prescripcions generals que regeixen
l’encàrrec, aprovades en sessió de la Comissió de Govern de 23 de febrer de 2017 i de
conformitat amb el previst en l'informe de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis
Urbans de 8 de juny 2018; prorrogar la vigència de l’encàrrec dotze mesos, fins al 30 de juny
de 2019, per dur a terme les noves tasques i funcions encarregades; ampliar l'autorització i
disposició de la despesa plurianual per un import de 98.710,00 euros, a favor de Barcelona
Cicle de l’Aigua SA, amb NIF A66168303, per fer front a les despeses derivades de l’ampliació
de l’encàrrec. Aplicar l’import de 53.710,00 euros i de 45.000,00 euros amb càrrec a la
partida corresponent del Pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana dels anys 2018 i 2019
respectivament. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador
de les Hisendes Locals; i publicar el present acord en el perfil del contractant.
Districte de Ciutat Vella
29. (1BC 2018/044) Aprovar inicialment el Projecte executiu de l’actuació 1B, cobriment amb
lluerna del pati de la casa Padellàs, de la reforma de la seu del MUHBA, al Districte de Ciutat
Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del
Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït,
amb un pressupost de 549.872,76 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs,
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 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
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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.
30. (1BD 2017/126) Aprovar inicialment el Projecte de reforma dels locals en planta baixa i
planta primera situats al carrer Sant Oleguer 5-7 i 9-11, al Districte de Ciutat Vella,
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
916.202,98 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i sotmetre’l a informació pública,
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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; notificar-ho als interessats en aquest
procediment; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
31. (1BD 2017/140) Aprovar inicialment el Projecte d’arranjament i millores puntuals a les
voreres de la Via Laietana, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal,
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.207.496,26 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; i encarregar a la societat municipal BIMSA
la gestió de l’actuació.
Districte de l'Eixample
32. (2BC 2017/165) Aixecar la suspensió de la tramitació de l’aprovació administrativa i
aprovar definitivament el Projecte executiu de millora del drenatge dels carrers Girona, Milà i
Fontanals i Bailèn, entre l’avinguda Diagonal i travessera de Gràcia, al Districte de l’Eixample,
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
7.692.570,71 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; aprovar els convenis específics de
cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa Distribución Eléctrica,
SL Unipersonal de línies de Mitja Tensió i de Baixa Tensió i facultar el gerent d’Ecologia
Urbana per a formalitzar els convenis; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya; a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la
gestió de l’actuació.
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Districte de Sants-Montjuïc
33. (3 BD 2017 008) Aprovar definitivament el projecte de renovació dels Jardins de la
Mediterrània, al barri de la Marina del Port, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
2.156.947,55 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 Sarrià-Sant Gervasi
34. (18PL16578) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament situat al
carrer dels Reis Catòlics 2, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, d’iniciativa municipal; exposarlo al públic pel termini d’un mes; precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas
que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal
per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
Districte d'Horta-Guinardó
35. (7BD 2017/201) Aprovar definitivament el Projecte de millores de l’espai lliure situat al
carrer Tir, al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es
dóna per reproduït, amb un pressupost de 837.861,56 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; resoldre les al·legacions presentades, d’acord i en el sentit que s’estableix a
l’informe Resposta d’Al·legacions que s’inclou dins l’expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït; notificar-ho als interessats en aquest procediment; publicar
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de
l’actuació.
36. (7BD 2017/203) Aprovar inicialment el Projecte de reforma de l’edifici situat al carrer
Llobregós 107-113 per acollir un casal d’entitats, al barri del Carmel, al Districte d'HortaGuinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica
del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost d’1.878.065,00 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA)
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 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
10
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
6 de juliol del 2018

CSV: 146c-be30-32fb-5290

al·legacions pertinents; aclarir que durant 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 Nou Barris
37. (8BD 2016/063) Aprovar inicialment el Projecte executiu de reurbanització interiors de
Trinitat Nova, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic
del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost de 5.948.106,42 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.
38. (8BD 2016/178) Aprovar inicialment el Projecte executiu de reurbanització de les escales
de Matagalls, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic
del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost d'1.145.027,17 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA)
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 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.
Districte de Sant Andreu
39. (9BD 2018/064) Aprovar el Projecte Modificat del Projecte executiu del trasllat de
col·lector existent al carrer Pare Manyanet (entre el carrer de Santa Coloma i carrer de
Virgili), barri de la Sagrera, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal,
d’acord amb els Informes Tècnic i Jurídic de la societat municipal BIMSA que figuren a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts i a l’empara d’allò
que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i els articles 42 i 43 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, per un import total de 2.492.945,42 euros, 21% IVA inclòs, import resultant de sumar
al contracte principal licitat (2.215.915,60 euros, 21% IVA inclòs), l’import de les
modificacions proposades (115.790,98 euros, 21% IVA inclòs) i les despeses associades
(161.238,84 euros, 21% IVA inclòs), i que representa el 4,87% d’increment sobre l’import del
Pressupost de Coneixement per l’Administració (PCA) del projecte aprovat definitivament
(2.377.154,44 euros 21% IVA inclòs), i consistents en resoldre l’afectació produïda en el
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col·lector existent per la nova edificació del nou poliesportiu del Camp del Ferro, publicar
aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió
de l’actuació.
Districte de Sant Martí
40. (10BD2017024) Aprovar definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer
Sant Joan de Malta, des del carrer Verneda al carrer del Perú, al Districte de Sant Martí de
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
2.023.566,49 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; aprovar les bases del conveni de
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas
aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i de Mitja Tensió a favor d’Endesa Distribución
Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; facultar el gerent del Districte de Sant Martí per
aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin a les circumstancies concretes les
bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; 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.
41. (10BD2017063) Aprovar definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer
Bassols, entre el carrer Independència i el carrer Rogent, al Districte de Sant Martí de
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
747.586,82 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; aprovar les bases del conveni de
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas
aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL que
inclou el projecte executiu; facultar el gerent del Districte de Sant Martí per aprovar i
formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases
esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013,
de 26 de desembre, del sector elèctric; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
42. (10BD2017081) Aprovar definitivament el Projecte bàsic i executiu d’adequació de l’espai
interior de la Casa de les Vàlvules annexa a la Torre de les Aigües del Besós al districte de
Sant Martí 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 604.715,33 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
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aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de
l’actuació.
43. (10BD2017200) Aprovar definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer
Pallars, entre el carrer Marina i el carrer Joan d’Àustria, al Districte de Sant Martí de
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
832.080,65 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; aprovar les bases del conveni de
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas
aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL que
inclou el projecte executiu; facultar el gerent del Districte de Sant Martí per aprovar i
formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases
esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013,
de 26 de desembre, del sector elèctric; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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