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Comissió de Govern – Acords
ACORD Comissió de Govern, sessió d'11 d'octubre de 2018.

Aprovació de l'acta de la sessió de 4 d’octubre de 2018.
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS
1. (2/2018 IMPU) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alejandro Mateos Alonso
(mat. 12025209) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de tècnic superior en Dret (codi lloc: 80.10.SJ.10), i adscrit a l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, i l’activitat pública com a professor del Curs de
formació bàsica per a policies 2018-2019 de l’ISPC, des del 3 de setembre de 2018 fins al 7
de desembre de 2018 amb una dedicació fins a un màxim de 120 hores durant l’any 2018.
Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració
de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en
l’àmbit de l’ISPC, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de
Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que
presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016).
L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmenat acord no
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
2. (16001290-002 (0286/16) Modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16001290-002 que té per objecte els serveis de coordinació i gestió de projectes de
web de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa Lavinia Next SLU, amb NIF
B64315831, per un import màxim de 104.593,36 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consten a l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 104.593,36 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 dels exercicis posteriors a l'actual. Fixar en
4.322,04 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del
contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de
garantia. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de
Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el
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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, Seguretat i Prevenció.
3. (2018/590) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU pel projecte “Pla d'Acció del CIDEU
2018-2019”, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 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 6.1.a de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 80.000,00 euros, que representa el 47,62% del
projecte, que té un import de 168.000,00 euros. Autoritzar i disposar la despesa per un
import de 80.000,00 euros, distribuïts en 40.000,00 euros amb càrrec a la partida
48760/91223/0701 de la Direcció de Relacions Internacionals i 40.000,00 euros amb càrrec
de la partida 48903/23291 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, a favor
de l´entitat favor de l'entitat Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU amb CIF G60544665. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a tres mesos de la finalització de l'activitat parcial o final del projecte presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb allò establert al pacte sisè del conveni.
Facultar el primer tinent d'Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del
conveni. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció
4. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document d'11
d’octubre de 2018.
5. (18S15310 (1088/18) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i la Fundació BCD para La Promoción del Diseño Industrial, amb NIF G08470999, per a 4
projectes d'impuls del sector de la restauració, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.2 i 6.3 de la
normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un
import de 30.000,00 euros. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la
Fundació BCD para La Promoción del Diseño Industrial, amb NIF G08470999, per a 4
projectes d'impuls del sector de la restauració. Requerir l'entitat beneficiària per tal que
presenti en data màxima 31 de març de 2019 el balanç econòmic i la memòria de
funcionament d'aquesta i la justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir la memòria
d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, memòria
econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor, tal i com
consta al pacte cinquè de l'esmentat conveni. Facultar el regidor de Turisme, Comerç i
Mercats l'Il·lm. Sr. Agustí Colom Cabau per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol
altre document que se'n derivi
6. (01- PPPNT2018) Aprovar el projecte normatiu d’ordenança per prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris; i donar-li el tràmit previst als articles
108 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i els articles 16.a. Primer i 27 de la Carta de
Barcelona.
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7. (3-146/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-146/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2018, d’import 17.100.000,00 euros, per atendre despeses en les retribucions del personal de
l’Ajuntament de Barcelona derivades de l’aplicació de la llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat i de l’Acord de Condicions de Treball per als anys 2017-2020
aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 20 de juliol de 2018, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient,
referència comptable núm. 18092891; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
8. (3-147/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-147/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2018, d’import 299.986,45 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. 18092991; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
9. (3-148/201) Aprovar l’expedient núm. 3-148/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2018, d’import 1.224.454,81 euros, per atendre despeses derivades de la reorganització de
diversos serveis gestionats per la Direcció d’acció social de l’Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona que passen a ser gestionats per l’Institut Municipal de Serveis
Socials de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18100191; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
10. (20180322) Aprovar inicialment les Bases del 3r concurs de cartells dels festivals per a
joves Brot i Visualsound. 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 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 concurs de cartells del
festivals per a joves Brot i Visualsound, amb els premis següents: Premi jurat a la millor obra
presentada pel Festival Brot, dotat amb 1.125,00 euros i Premi jurat a la millor obra
presentada pel Festival Barcelona VisualSound, dotat amb 1.125,00 euros. Establir un termini
de presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació de la
convocatòria. Autoritzar la despesa de 2.250,00 euros amb càrrec a la partida 0201 48101
23221, del pressupost de l'any 2018 i ordenar la publicació de les bases i la convocatòria del
Concurs de cartells dels festivals per a joves Brot i Visualsound al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
11. (31/2018) Anul·lar part de l'autorització de despesa, aprovada per Acords de la Comissió
de Govern de 30 de novembre de 2017 i de 14 de juny de 2018, per import de 210.742,12
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euros de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any
2018, mitjançant concurrència competitiva, per a la concessió d’ajuts per dur a terme
projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de Cultura,
Esports, Educació, Salut, Gent gran, Dones, Infància, Adolescència i Joventut, Democràcia
activa i Participació ciutadana, Acció comunitària i Associacionisme, Innovació democràtica,
Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i convivència, Foment d’activitats organitzatives,
Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb discapacitat i/o diversitat
funcional, Temps i economia de les cures, Afers religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, i
drets del animals, Consum responsable, Atenció persones sense llar, LGTBI, Drets de
ciutadania, Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat, del pressupost de
l’any 2018 dels districtes i les gerències de Presidència i Economia; Drets Socials; Drets de
Ciutadania, Participació i Transparència; Ecologia Urbana; i, d’Empresa, Cultura i Innovació;
per sobrant del total de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona en la
convocatòria general de subvencions de l’any 2018, d'acord amb la distribució pressupostària
que s'indica en document annex.
Districte de Nou Barris
12. (16SJ0041) Prorrogar el conveni de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona,
Districte de Nou Barris i la Masia de la Guineueta, Associació de Lleure, amb NIF G60433364,
de les activitats a l'equipament municipal la Masia de la Guineueta, ubicat a la plaça Can
N’Ensenya, 4 de Barcelona, pel període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de
2020, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i prevista
nominativament al pressupost. Autoritzar i disposar la depesa per un import de 227.883,76
euros amb càrrec a la partida 48777-23212-0608 dels pressupostos dels anys 2019-2020, a
favor de l’entitat la Masia de la Guineueta, Associació de Lleure, amb NIF G60433364, per
subvencionar l’execució de les activitats esmentades i, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els exercicis posteriors a l’actual. Atorgar la subvenció per un import de
227.883,76 euros, equivalent al 46,34% del cost total del projecte (491.783,24 euros),
essent l'import de 113.941,88 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019 i l’import de
113.941,88 euros a càrrec del pressupost per l'any 2020, i una durada fins al 31 de desembre
de 2020, a l’entitat la Masia de la Guineueta, Associació de Lleure, amb NIF G60433364, de
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.1.a de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament
de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Requerir l'entitat
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de
finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic i la memòria de
funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. Facultar per a la signatura de
l’esmentada pròrroga l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid, regidora del Districte de Nou Barris. Donar
compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
13. (18002097) Alliberar la quantitat de 82.467,91 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, del contracte 18002097 que té per objecte la Gestió de la xarxa dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació
pública sostenible, dividit en 3 lots, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en
aquest document: Lot 1: Casal infantil Ciutat Meridiana, Casal infantil Vallbona i Casal infantil
Trinitat Nova, contracte 18002097L01, adjudicat a l'empresa Serveis a les Persones Encís,
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SCCL, amb NIF F60137411, per un import de 216.828,00 euros, exempt d'IVA. Lot 2:
Ludoteca La Guineu, Casal infantil Les Roquetes, Casal infantil Canyelles i Pati de l'escola
Prosperitat, contracte 18002097L02, adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF
B63033740, per un import de 255.204,29 euros, IVA inclòs. Lot 3: Casal infantil El Turó,
Casal infantil Vilapicina-Torre Llobeta i Ludoteca Sóller, contracte 18002097L03, adjudicat a
l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per un import de 235.499,80 euros,
IVA inclòs. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
Districte de Sant Andreu
14. (2062/2018 LOT1) Adjudicar el contracte núm. 18003066L01, que té per objecte Serveis
de gestió del Centre Cívic Bon Pastor, per un import de 443.693,05 euros (IVA inclòs), de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Calaix de
Cultura, SL amb NIF B63033740 i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix
document amb un import de 443.693,05 euros (IVA inclòs), dels quals 366.688,47 euros
corresponen al preu net i 77.004,58 euros a l'IVA. Fixar en 18.334,42 euros l'import de la
garantia definitiva. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de
la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable
del contracte a la Sra. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a la Direcció de Serveis
a les Persones i al Territori. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
15. (2062/2018 LOT2) Adjudicar el contracte núm. 18003066L02, que té per objecte el servei
de gestió Centre Cívic Baró de Viver i Espai de la gent gran, per un import de 504.711,34
euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient a Puça Espectacles SL amb NIF B63715767, i d'acord amb la seva proposició, en
ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 504.711,34 euros (IVA inclòs), dels
quals 417.116,81 euros corresponen al preu net i 87.594,53 euros a l'IVA. Fixar en 20.855,84
euros l'import de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració
del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. Formalitzar el
contracte en el termini 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. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al
Territori. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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16. (2062/2018 LOT3) Adjudicar el contracte núm. 18003066L03, que té per objecte el
serveis de gestió del Centre Cívic Trinitat Vella, per un import de 569.206,68 euros (IVA
inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
Iniciatives i Programes, SL amb NIF B59545913, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 569.206,68 euros (IVA inclòs), dels
quals 470.418,75 euros corresponen al preu net i 98.787,93 euros a l'IVA. Fixar en 23.520,94
euros l'import de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració
del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. Formalitzar el
contracte en el termini 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. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al
Territori. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.
17. (2062/2018 LOT4) Adjudicar el contracte núm. 18003066L04, que té per objecte el servei
de gestió Centre Cívic La Sagrera, per un import de 510.597,99 euros (IVA inclòs), de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Club
Lleuresport de Barcelona amb NIF G60320132, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 510.597,99 euros (IVA inclòs), dels
quals 421.981,83 euros corresponen al preu net i 88.616,16 euros a l'IVA. Fixar en 21.099,09
euros l'import de la garantia definitiva. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per
a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte a la Sra. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a la
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. Donar compte d'aquesta resolució a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
18. (2062/2018 LOT5) Adjudicar el contracte núm. 18003066L05, que té per objecte el servei
de gestió Centre Cívic Navas, per un import de 839.875,39 euros (IVA inclòs), de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Club Lleuresport de
Barcelona amb NIF G60320132, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix
document amb un import de 839.875,39 euros (IVA inclòs), dels quals 694.111,88 euros
corresponen al preu net i 145.763,51 euros a l'IVA. Fixar en 34.705,59 euros l'import de la
garantia definitiva. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
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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. Joana Bonaterra, gestora de projectes adscrita a la Direcció de Serveis
a les Persones i al Territori. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
19. (2200/2018) Alliberar la quantitat de 14.822,52 euros (IVA inclòs), en concepte de
minoració de l'anualitat 2018 per inici de la prestació en data posterior a la prevista, del
contracte 18000516-001 que té per objecte el servei per a joves i adolescents de l'Espai Jove
Garcilaso, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes, SL, amb NIF
B59545913, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. Donarne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
20. (2061/2018 Lot 1) Adjudicar el contracte núm. 18002185L01, que té per objecte el servei
de gestió dels Casals de gent gran La Palmera i Navas, per un import de 537.855,56 euros
(IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient a Esport 3 Serveis Alternatius SL amb NIF B62068713, i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar
a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos
que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 537.855,56 euros (IVA inclòs),
dels quals 488.959,60 euros corresponen al preu net i 48.895,96 euros a l'IVA. Fixar en
24.447,98 euros l'import de la garantia definitiva. Formalitzar el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte a la Sra. cap Departament Serveis a les Persones i
Territori. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
21. (2061/2018 Lot 2) Adjudicar el contracte núm. 18002185L02, que té per objecte el servei
de gestió dels Casals de gent gran Mossèn Clapes i Bon Pastor, per un import de 432.712,06
euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda
en l'expedient a Fundació Pere Tarrés amb NIF R5800395E, i d'acord amb la seva proposició,
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document. Fixar en 21.635,60 euros l'import de la garantia
definitiva. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de
la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable
del contracte cap Departament Serveis a les Persones i Territori. Donar compte d'aquesta
resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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22. (2083/2018) Adjudicar el contracte núm. 18003442, que té per objecte Servei
dinamització juvenil i coordinació pedagògica, per un import de 587.781,04 euros, exempt
d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
Fundació Pere Tarrés amb NIF R5800395E, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document. Fixar en 29.389,05 euros l'import de la garantia
definitiva. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de
la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable
del contracte Mònica Cano. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió Drets Socials,
Cultura i Esports.
Districte de Sant Martí
23. (20194000) Aprovar les Bases particulars del procediment de pública concurrència per
adjudicar la gestió cívica del Casal de Joves del Clot. Convocar la pública concurrència per la
presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Autoritzar la despesa de 32.000,00
euros del pressupost de l'any 2019 i 34.000,00 euros del pressupost de l’any 2020, que
aniran a càrrec a la partida 232.22 / 489.03, condicionades a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos corresponents, atès que l’execució de la gestió cívica s’iniciarà
l’exercici següent a la seva autorització.
24. (20194002) Aprovar les Bases particulars del procediment de pública concurrència per
adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Besòs. Convocar la pública concurrència per la
presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Autoritzar la despesa de 49.000,00
euros del pressupost de l'any 2019, que anirà a càrrec a la partida 924.16 / 489.03,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents,
atès que l’execució de la gestió cívica s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
25. (20180025D) Excloure de la licitació que té per objecte el Subministrament i serveis
d’instal·lació d’un sistema per la gestió de la monitorització, caracterització i control
d’infraccions des del punt de vista mediambiental dels vehicles que circulin per l’interior de la
zona qualificada com de baixes emissions a la ciutat de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible a Etrabonal, SA per considerar-se que la seva oferta inclou
valors anormals o desproporcionats i no garanteix l'execució del contracte d'acord amb
l'establert als plecs de condicions, i a Elecnor, SA per no haver justificat la seva solvència
tècnica; adjudicar el contracte núm. 17006794, per un import d'1.053.475,37 euros, IVA
inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
UTE Aluvisa-Eysa amb NIF U67275008, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada
l'oferta més avantatjosa, amb una baixa del 24%, sotmès a la condició suspensiva
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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 870.640,80 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
182.834,57 euros; anul·lar part de l'autorització de despesa d’aquest contracte per un import
de 341.856,26 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix
document; cancel·lar i retornar la garantia definitiva per import de 42.130,20 euros
constituïda a la Tresoreria Municipal amb número de dipòsit 112823, a favor de Elecnor, SA
amb NIF A 48027056, com a garantia d’aquest contracte, atès la seva exclusió de la licitació;
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. Félix Campos Les. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
26. (17SD0319CO) Aprovar l’Addenda de modificació del Conveni de col·laboració signat
entre l’Ajuntament de Barcelona i Rockefeller Philantrophy Advisors, INC dins del Programa
de les 100 ciutats resilients (100 Resilients Cities) que atorgava una subvenció a favor de
l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar el projecte de reforç a les tasques dels Assistents
al Responsable de resiliència de la Oficina de Resiliència Urbana i que va ser aprovat per
acord de la Comissió de Govern en sessió de 3 de novembre de 2017.
Districte de Ciutat Vella
27. (18SD0157CO) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci del Gran Teatre del Liceu per l’aprofitament de les aigües subterrànies bombejades
des del Gran Teatre del Liceu. Facultar la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de
tots aquells documents que se’n derivin del mateix. Notificar el present acord als interessats
als efectes corresponents.
28. (1BC 2018/044) Aprovar definitivament 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; publicar
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris dels de
més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
Districte d'Horta-Guinardó
29. (7BD 2017/203) Aprovar definitivament 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
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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; aprovar les
bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la
servitud de pas aeri/subterrani de línies de Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución
Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu, facultar el gerent del Districte d’Horta-Guinardó
per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui les circumstancies concretes a les
bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
Districte de Nou Barris
30. (8BD 2016/063) Aprovar definitivament 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 6.083.388,54 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.
31. (8BD 2016/178) Aprovar definitivament 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; aprovar els
convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa
Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Baixa Tensió i de Mitja Tensió i facultar la
Gerent del Districte de Nou Barris per a formalitzar el conveni; publicar aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de
Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
Districte de Sant Martí
32. (18PL16589) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l'edifici industrial
consolidat situat al carrer Pere IV, núm. 98, districte 22 , promogut per Petil·lia SL; exposarlo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
33. (18PL16545) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la implantació d'ús hoteler i viver
d'empreses al carrer Cristóbal de Moura 49, Barcelona, promogut per TSH Spain Holco SL;
exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva
aprovació definitiva i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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34. (10BD2015109) Rectificar, a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error material de
l’Acord de la Comissió de Govern de 13 de setembre de 2018, pel qual s’aprovà inicialment el
Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de reurbanització de la plaça Victòria Kent, al
Districte de Sant Martí de Barcelona, en el sentit que on diu, amb un pressupost
d’1.128.212,03 euros ha de dir, amb un pressupost d’1.142.600,46 euros; mantenir
inalterables la resta de pronunciaments i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província (BOPB).
35. (10BD2017073) Rectificar, a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error material de
l’Acord de la Comissió de Govern de 13 de setembre de 2018, pel qual s’aprovà inicialment el
Projecte executiu de reurbanització de la plaça Josep Maria Huertas, al Districte de Sant Martí
de Barcelona, en el sentit que on diu, amb un pressupost de 951.943,26 euros ha de dir, amb
un pressupost de 954.483,96 euros; mantenir inalterables la resta de pronunciaments i
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB).
36. (10BD2017206) Rectificar, a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error material de
l’Acord de la Comissió de Govern de 13 de setembre de 2018, pel qual s’aprovà inicialment el
Projecte executiu de reurbanització de l’àmbit entre els carrers Freser, Trinxant i Indústria, al
Districte de Sant Martí de Barcelona, en el sentit que on diu amb un pressupost de
580.215,38 euros ha de dir, amb un pressupost de 583.033,55 euros; mantenir inalterables
la resta de pronunciaments i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB).
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