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Ref:CG 42/17 

 

  
ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la ordinària de 23 de novembre de 2017. 

 
 APROVACIÓ de l'acta de la sessió de 16 de novembre de 2017. 
 

Part decisòria 
 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
1.- (S2017-02) AUTORITZAR al Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, adscrit a l’Ajuntament de 

Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant d’una persona per al lloc de treba ll de 
Tècnic/a de Comunitats, del grup A, amb una experiència, com mínim de dos anys, en institucions 
culturals, centres d’art o museus, on hagi desenvolupat i gestionat comunitats (xarxes socials) i una 
experiència valorable en comunicació en mitjans digitals i competències i coneixements sobre Història de 
l’Art i concretament, coneixements específics o experiència professional en art contemporani, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de 
desembre de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.-  (0402/16) MODIFICAR el contracte núm. 16001920 que té per objecte la contractació del servei de 

trasllat i moviment d’arxius i mobiliari vari municipal i els serveis d’assistència i ornamentació d’actes 
ciutadans i protocolaris, en el sentit d’incrementar el seu import en 49.150,00 euros IVA inclòs per a 
l’exercici 2017; de conformitat amb el que estableix l'art. 107 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 la clàusula 20 del 
plec de clàusules administratives; en atenció a les raons indicades a l’informe de la Direcció de Logística 
i manteniment de 8 de novembre de 2017 i segons compareixença signada per l'empresa el 10 de 
novembre de 2017. AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa, a favor de l’empresa Ara Vinc, SL, 
NIF B59460618, adjudicatària del mateix per acord de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 
2016, per un import de 49.150,00 euros, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en les 
relacions comptables que s’hi adjunten al present document. 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 2.030,99 euros i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les 
dependències de l'administració de la Gerència de Recursos. 

 
3.-   (785/16) PRORROGAR el contracte núm. 14004104 (abans número d’expedient 20140458) que té per 

objecte la gestió del Centre per a la Igualtat i Recursos per a Dones (CIRD), en virtut del que estableix 
l'art. 303 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 d’acord amb la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat contracte, de l’1 de 
gener al 30 de juny de 2018, i MODIFICAR el contracte, en el sentit d’ampliar la seva quantia, en virtut 
del que preveu la clàusula 20 del PCAP de l’esmentat contracte i l’article 105 del text Refós de la Lleu de 
Contracte del sector Públic, en atenció a les raons indicades a l'informe emès per la Cap del 
Departament de Transversalitat de Gènere de 5 d’octubre de 2017, i segons compareixença signada per 
l'empresa. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa, amb càrrec al/s Pressupost/os i Partida/des 
indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s, per un import global de 129.576,74 euros, IVA exempt, per tal de donar 
cobertura a la pròrroga; i per un import  global de 23.547,76 euros IVA exempt, per tal de donar cobertura 
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a la modificació contractual i DISPOSAR la quantitat de 153.124,45 euros, IVA exempt,  a favor de 
Suara-Fundació Surt UTE UTE Cird II, NIF U66425927. 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 
del contracte en 1.177,39 euros i comparegui a formalitzar la modificació del contracte a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 
5.-  (1204/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat, SA i 

el Consorci d'Educació de Barcelona, amb NIF Q0801205F, per a la realització de les accions en l'àmbit 
de l'educació previstos en el Pla de Barris, que instrumenta la transferència corrent per un import de 
7.138.583,33 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 7.138.583,33 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, quedant condicionada aquesta 
quantitat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual, a favor del 
Consorci d'Educació de Barcelona, amb NIF Q0801205F, per a la realització de les accions en l'àmbit de 
l'educació previstos en el Pla de Barris. FACULTAR el Sr. Jordi Martí Grau, Gerent Municipal, per a la 
signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n derivi. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
6.-  (1240/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat, SA i 

el Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a l’establiment d’ajudes complementàries a edificis 
vulnerables en l’àmbit del Pla de Barris. FACULTAR el Gerent Municipal, el Sr. Jordi Martí Grau per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
7.-  (1300/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 

Autònoma de Barcelona per a la supervisió tècnica de l’estudi “Dones i Bretxa salarial a l’Ajuntament de 
Barcelona”. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura 
de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. 

 
8.-  (2017/852) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundación Privada 

Grain amb CIF G59361873 per a la realització del projecte “Apoyo a la Sobiranía Alimentaria: Protección, 
Respeto y Escucha de las campesinas y campesinos que sostienen la vida“, 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 
180.000 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades 
en els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 180.000,00 euros 
amb càrrec a la partida 0701-48737-23291 distribuïts en 90.000,00 euros per a l’any 2017 i 90.000,00 
euros per a l’any 2018 condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de la Fundación 
Privada Grain amb CIF G59361873. REQUERIR 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 el pacte cinquè del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. 
Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 
9.-  (2017/892) APROVAR de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei General de Subvencions i 

6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió, mitjançant concessió directa i 
amb caràcter excepcional a l’entitat Unicef (G84451087), d’una subvenció de 75.000,00 euros per a la 
realització del projecte “Accés a l'educació – Aprendre en mig de la destrucció”, amb un cost total 
d’execució de 185.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic justificades en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
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l'obligació de despesa, per import de 75.000,00 euros, equivalents a un 40,54% de l'import total del 
projecte (185.000,00 euros)  a càrrec de la partida D/0701/48902/ 23291 per a l’any 2017. REQUERIR 
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte, 
presenti una memòria tècnica amb detall de les activitats realitzades, acompanyat de la factura única 
emesa per Unicef corresponents a l'import subvencionat i els comprovants de transferència i recepció de 
fons, d'acord amb l'article 10 de la normativa general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

 
10.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 23 de novembre 

de 2017. 
 
11.-  (2017/624) ADJUDICAR el contracte núm. 17005744, que té per objecte el Manteniment i implementació 

SAP BPC (Lot 1), per un import de 494.454,40 euros, IVA inclòs, de conformitat amb les propostes de 
valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en ser 
considerada l’oferta més avantatjosa a: Lot 1 – a Indra Sistemas, SA, NIF A28599033, per un import de 
494.454,40 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 408.640,00 euros amb tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 85.814,40 euros; 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’adjudicatària la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. FIXAR en 20.432,00 euros l'import de la 
garantia definitiva del contracte núm. 17005744 - Lot 1, 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 dels 
adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de 
la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
12.-  (2017/624) ADJUDICAR el contracte núm. 17006072, que té per objecte Manteniment i implementació 

SAP PCM (Lot 2), per un import de 519.224,31 euros, IVA inclòs, de conformitat amb les propostes de 
valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en ser 
considerades les ofertes més avantatjoses a: Lot 2 – a Techedge, NIF B82276585, per un import de 
519.224,31 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 429.111,00 euros amb tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 90.113,31 euros; 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 cadascun dels adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es partida/es i 
al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. FIXAR en 21.455,55  euros l'import de la 
garantia definitiva del contracte núm. 17006072 - Lot 2, i DECLARAR constituïda la garantia per aquest 
import, 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 dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat 
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
13.-  (2017/624) ADJUDICAR el contracte núm. 17006075, que té per objecte Manteniment i implementació 

SAP Inversió i Patrimoni (Lot 3), per un import de 330.330,00 euros, IVA inclòs, de conformitat amb les 
propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en 
ser considerades les ofertes més avantatjoses a: LOT 3 – a Consultia, NIF B82745076, per un import de 
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330.330,00 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 273.000,00 euros amb tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 57.330,00 euros; 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 cadascun dels adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es partida/es i 
al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. FIXAR en 13.650,00  euros l'import de la 
garantia definitiva del contracte núm. 17006075 - Lot 3, 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 dels 
adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de 
la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
14.-  (2017/624) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 17004212 que té per 

objecte Manteniment i implementació SAP, BPC, PCM i inversió per un import de 127.438,41 euros amb 
càrrec al Pressupost/os i Partides/es indicades en aquest mateix document, per tal d’ajustar l’import a la 
baixa licitatòria. 

 
15.-  (E.09.6048.16) DEIXAR sense efecte els acords de la Comissió de Govern, de 22 de desembre de 2016, 

que establia l’adquisició de la finca situada al carrer de Turó de la Trinitat núm. 95-97 (identificat 
registralment com finca núm. 14658 del Registre de la Propietat núm. 2 dels de Barcelona a la societat 
Cajamar, Caja Rural SCC, i el de 19 de setembre de 2017, que precisava l’anterior en el sentit 
d’incorporar l’IVA al preu fixat a la compravenda, atès que d’acord amb l’informe de la Direcció dels 
Serveis Jurídics de Patrimoni de data 23 d’octubre de 2017 s’estableix l’existència d’una discrepància en 
la titularitat registral de la finca esmentada, i en conseqüència, ADQUIRIR, a títol de compravenda, en 
l’estat d’ocupació actual, a la societat Cimenta2, Gestión e Inversiones, Sociedad Anónima Unipersonal 
(CIF núm. A-04764767), la finca situada al carrer de Turó de la Trinitat núm. 95-97 (identificat 
registralment com finca núm. 14658 del Registre de la Propietat núm. 2 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 575.000,00 euros 
més la quantitat de 120.750,00 euros en concepte d’IVA; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 
quantitat de 695.750,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de 
desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-
LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentada finca per tal 
de destinar-la a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens 
el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-
LA en el Registre de la Propietat.  

 
16.-  (3-167/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-167/2017 de modificacions de crèdit, consistent en generació 

de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
provinents de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al 4rt. trimestre 
de 2016, per finançar projecte municipal en matèria de turisme de Barcelona Infraestructures Municipals, 
aprovat en Comissió de Govern de 15 de juny de 2017, per un import total de 7.000,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 17111395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 
compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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17.-  (3-168/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-168/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 
290.338,66 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. 17111391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
18.-  (3-169/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-169/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 
746.847,19 euros, per atendre despeses derivades del lloguer de locals al Patronat Municipal de 
l’Habitatge per serveis de l’Àrea de Drets Socials, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17111491; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
19.-  (3-170/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-170/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 
250.000,00 euros, per atendre despeses derivades de varis Convenis de col·laboració de la Gerència de 
Política Econòmica i Desenvolupament Local, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17111591; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
20.-  (3-171/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-171/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 
775.929,78 euros, per atendre despeses derivades de costos de personal adscrit a l’Àrea d’Ecologia 
Urbana, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable núm. 17111691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

 
21.-  (3-172/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-172/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 
277.452,77 euros, per atendre despeses de personal corresponents a la regularització entre diferents 
Organismes Municipals i l’Ajuntament de Barcelona sobre participació en diversos processos selectius, 
Consells Escolars i Fons d’Acció Social, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17111791; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
22.-  (3-173/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-173/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 
2.584.729,61 euros, per atendre transferència a 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. 17111891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
23.-  (20170200) ADJUDICAR el contracte núm. 17004030 que té per objecte la gestió del Centre de Dia 

Poble Sec: servei d’acolliment diürn, servei d’alimentació al migdia i servei d’higiene (dutxes i rober) per a 
persones sense llar, que incorpora objectius d’eficiència social, durant el termini comprès entre l’1 de 
gener de 2018 o del següent al de la formalització del contracte si és posterior i fins al 31 de desembre 
de 2019, per un import de 2.669.264,43 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i 
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classificació continguda en l’expedient a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF 
núm. B59960526, en ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 
desglossament: 2.426.604,03 euros de pressupost net i 242.660,40 euros en concepte d’IVA al tipus 
impositiu del 10%, d’acord amb els preus següents: Preu del servei del centre de dia: 1.393.915,36 
euros, IVA no inclòs. Preu unitari del servei d’alimentació al migdia: 9,4089 euros, IVA no inclòs. Preu 
unitari del servei d’higiene diürn (dutxa i rober): 11,0227 euros, IVA no inclòs. REQUERIR l’adjudicatari 
per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies, a comptar del següent al de la recepció 
per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies 
hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de 
contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
24.-  (20170200) ALLIBERAR la quantitat de 219.405,53 euros de l’autorització de la despesa aprovada per 

acord de la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2017 per un import de 2.888.669,96 euros, per satisfer 
les obligacions econòmiques derivades del contracte que té per objecte la gestió del Centre de Dia Poble 
Sec: servei d’acolliment diürn i servei d’alimentació al migdia i servei d’higiene (dutxes i rober) per a 
persones sense llar, que incorpora objectius d’eficiència social corresponent a la baixa licitatòria, de 
conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatària de l’esmentat contracte, Progess, Projectes i 
Gestió de Serveis Socials,  SL, amb NIF núm. B59960526. 

 
25.-  (20140478) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte la 

gestió integral i l’administració de la residència i centre de dia municipal Fortpienc, durant el termini 
comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, adjudicat el 10 de desembre de 2014 a 
Instituto de Gestión Sanitaria SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz UTE LEY 18/82 de 
26 de Mayo (UTE Fortpienc), d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules 
administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 23.2 i 278 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, per un import de 3.184.704,93 euros, IVA inclòs; AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de Instituto de Gestión Sanitaria SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la 
Paz UTE LEY 18/82 de 26 de Mayo (UTE Fortpienc), amb NIF núm. U66417122, la despesa del 
contracte núm. 14003332 per un import de 3.184.704,93 euros, IVA inclòs, amb càrrec al Pressupostos i 
Partida indicat 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, comparegui per formalitzar la pròrroga del 
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de 
Sant Joan núm. 75 9è). 

 
26.-  (20150489) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 15003349 que té 

per objecte la gestió del Centre d’Allotjament  Familiar Temporal Navas adreçat a famílies vulnerables 
afectades per la pèrdua o manca d’habitatge i/o en situació d’exclusió social i el foment de la inserció 
social i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió ubicat al carrer Navas de Tolosa 
núm. 312 de Barcelona, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 
2019, adjudicat el 26 de novembre de 2015, a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL,  
d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la 
conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 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, per un import de 499.878,14 euros, IVA inclòs. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Progess, 
Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, la despesa de l’esmentat contracte 
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per un import de 499.878,14 euros, IVA inclòs, amb càrrec als Pressupostos i Partida indicats en el 
document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’adjudicatari 
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificac ió, 
comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Serveis 
Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75, 9è). 

 
27.-  (20170202) APROVAR inicialment les Bases Generals del Premi Montserrat Roig al periodisme i 

comunicació social. 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; 30.2 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 que no s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació pública, APROVAR i 
CONVOCAR condicionat a l’aprovació definitiva de les esmentades Bases Generals, el Premi Montserrat 
Roig al Periodisme i la Comunicació Social de Barcelona 2017, així com les bases específiques d’aquest, 
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 31 de gener de 2018, AUTORITZAR la despesa de 
24.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201 – 48101 – 23034, del pressupost de 2018 condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient que per a cada exercici estableixen els pressupostos municipals. 
PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
28.-  (20170451) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada Centre 

Educatiu i de Lleure, amb NIF núm. G62623673, per a l’execució del “Projecte socioeducatiu i de lleure 
CEL” que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa 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 de la normativa 
general reguladora de les subvencions, per un import de 38.811,27 euros. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta a l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de la Fundació Privada Centre Educatiu i de Lleure CEL, amb NIF 
núm. G62623673, la despesa de 38.811,27 euros a càrrec del pressupost de 2017, equivalent al 42,27% 
del cost total del projecte, que és de 91.811,27 euros. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de 
l’aplicació dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia 
Ortiz Castellví, Segona Tinenta d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
29.-  (0012/18) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de gestió dels tallers que formen part de la 

intervenció grupal, l’acompliment de la programació establerta en aquest i formació per a dones dels 
Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), amb núm. de contracte 17003959, mitjançant tramitació 
ordinària, i amb un pressupost total de licitació de 829.440,50 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 
mitjançant procediment obert. AUTORITZAR 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: pressupost net 
685.488,02 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 143.952,48 euros; condicionada a 
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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. 

 
30.-  (0018/18) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de producció i logística per a la 

Multiconsulta Ciutadana, prevista a Barcelona per a l’any 2018, amb núm. de contracte 17005569, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació de 918.652,16 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/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 759.216,66 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
159.435,50 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. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
31.-  (20152803) DEIXAR sense efecte des de l’1 de juliol del 2017 de mutu acord, el Conveni subscrit entre 

l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella i l’Associació Cultural Casa de la Barceloneta 1761 
amb NIF G66004441, per a la gestió cívica de l’equipament municipal Casa de la Barceloneta 1761 del 
Districte de  Ciutat Vella, signat l’11 de desembre de 2014 i prorrogat fins al 31 de desembre de 2017. 
REINTEGRAR a l’Ajuntament de Barcelona la quantitat de 21.678,80 euros, import de la subvenció no 
aplicada al projecte. FACULTAR per a la signatura la regidora de Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala 
Pin Ferrando. 

 
32.-  (20172815) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 52.000,00 euros amb càrrec al pressupost i 

partida indicats en aquest mateix document, per subvencionar l'execució del projecte que s'indica tot 
seguit. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l'entitat 
Associació Educativa Integral del Raval, amb NIF G63173066, per un import de 52.000,00 euros, 
equivalent al 30,69% del cost total del projecte, per la millora de la qualitat de vida i la cohesió social dels 
veïns de Ciutat Vella a través de suport socioeducatiu a infants i joves i a les seves famílies en període 
de vacances escolars d’estiu, amb un cost total d'execució de 169.411,12 euros i una durada fins al 31 
de desembre de 2017, 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; 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 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. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
33.-  (20172114) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 396.000,00 euros, dels quals corresponen 

16.000,00 euros a l’any 2017, 190.000,00 euros a l’any 2018 i 190.000,00 euros a l’any 2019, a favor de 
la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca amb NIF G66881186, amb càrrec a les partides del 
respectiu pressupost de l’exercici 2017, 2018 i 2019 que s’indiquen en el corresponent document 
comptable, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent dels 
exercicis 2017, 2018 i 2019, per a subvencionar el desenvolupament del projecte que s’indica tot seguit; 
ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat 
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Santsenca, amb NIF G66881186, per un import total de 396.000,00 euros, per al desenvolupament del 
projecte de gestió cívica de l'equipament municipal Lleialtat Santsenca, situat al carrer Olzinelles 31, del 
Districte de Sants-Montjuïc, d’acord amb els art. 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: DECLARAR la 
no-inclusió en procediment de pública concurrència per les raons justificades a l’informe que consta a 
l’expedient; APROVAR el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual s’instrumenta l’atorgament de 
la subvenció; FACULTAR per a la seva signatura la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora del Districte 
de Sants-Montjuïc; i REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en el termini màxim de tres mesos, a 
comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de la subvenció 
amb informe d’auditoria en els termes fixats al conveni i de conformitat amb l’article 10.3 de la Normativa 
General de Subvencions d’aquest Ajuntament aprovada el 17 de desembre de 2010. 

 
Districte de Gràcia 

 
34.-  (20172174) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació de 

Colles de Sant Medir amb NIF G58298555, per a Projecte Sant Medir 2017, 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 34.360,00 euros, 
equivalent al 25,64% del cost total del projecte de 134.000,00 euros; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 34.360,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de l'esmentada Entitat. ABONAR l'esmentada quantitat a l'Entitat, prèvia 
signatura del present acord per totes les parts; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos a partir de la finalització del Projecte, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquest i justificació dels fons rebuts. FACULTAR els Ims. Srs. regidors del Districte de 
Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi per a la signatura dels documents necessaris per a materialitzar aquest 
conveni. 

  
Districte d'Horta-Guinardó 

 
35.-  (264/2015) APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte 

d’Horta-Guinardó) i Consell de la Joventut del Districte d’Horta-Guinardó, amb NIF G59168641, per a la 
gestió cívica de la realització de les actuacions del projecte de dinamització del Consell de la Joventut del 
Districte d’Horta-Guinardó i gestió del Punt d’informació Jove des de l'1 de gener de 2018 i fins al 31 de 
desembre de 2019; AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 155.700,00 euros 
com a subvenció màxima amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, 
subordinada però al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals; 
DISPOSAR-LA a favor de l’esmentada associació en concepte de subvenció municipal derivada de la 
subscripció de la pròrroga de l’esmentat conveni; i FACULTAR la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, 
regidora del Districte, per la seva formalització en document administratiu; REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal de 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. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
Districte de Nou Barris 

 
36.-  (16SJ0060) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou 

Barris, i Aprise Catalunya Empresa d’Inserció, SLL, NIF B64241946, per al desenvolupament del projecte 
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Roquetes Conviu (Roquetes Conviu-amb Dipsy Beluné), pel període del 12 de desembre de 2017 fins a 
l'11 de desembre de 2018, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció, mitjançant concessió directa i 
amb caràcter excepcional, per un import de 130.000,00 euros, equivalent al 74,29 % del cost total del 
projecte (175.000,00 euros), i d’acord amb allò previst a l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora 
de les Subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR i 
DISPOSAR l’import de 130.000,00 euros, a la partida 47931-23261-0608, a càrrec del pressupost per 
l'any 2017, a favor de Aprise Catalunya Empresa d’Inserció, SLL, NIF B64241946, per subvencionar 
l’execució del projecte esmentat. 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 la justificació de la 
subvenció amb informe d’auditoria en els termes fixats al conveni. FACULTAR per a la seva signatura la 
regidora del Districte de Nou Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid. 

 
37.-  (17SJ0035) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundación 

Yehudi Menuhin España, amb NIF G82260282, per al desenvolupament del Projecte MUS-E, que 
instrumenta l’atorgament d’una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 104.360,00 euros amb càrrec a la partida 
48903-23111-0608 dels pressupostos per l’any 2017 i 2018, a favor de la Fundación Yehudi Menuhin 
España, amb NIF G82260282, per subvencionar l’execució del projecte esmentat, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual. ATORGAR la subvenció per 
un import de 104.360,00 euros, essent l’import de 52.180,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2017 
i l’import de 52.180,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2018, equivalent al 58,03% del cost total 
del projecte (179.840,00 euros), i una durada de dos anys, a la Fundación Yehudi Menuhin España, NIF 
G82260282, 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 aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte. 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'aquest i justificació 
dels fons rebuts i informe d’auditoria. FACULTAR per a la signatura de l'esmentat conveni la Ima. Sra. 
Janet Sanz Cid, regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
38.-  (20150596 Vol 2) PRORROGAR per raons d’interès públic el termini de vigència del contracte número 

15003212 que té per objecte la Direcció Facultativa i Assistència Tècnica del contracte d'estructures vials 
i espais singulars, suport al departament de Xarxes Viàries, i el foment de l'ocupació de persones amb 
dificultats particulars d'inserció al mercat laboral fins al 14 de desembre de 2018 per un import de 
178.634,16 euros, ateses la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableix l’article 303 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa d’aquest contracte per un import de 178.634,16 euros 
amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DISPOSAR-LA a favor de 
Iplan Gestión Integral, SL, NIF B64906845; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d’acord 
amb la justificació que consta en el plec de clàusules administratives particulars; REQUERIR  
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències d'Administració 
d'Ecologia Urbana. 
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39.-  (20180006) APROVAR inicialment les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per al desenvolupament 
de projectes en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima; SOTMETRE-LES a informació pública, 
d’acord amb l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, durant un termini de 20 dies hàbils a comptar, d’acord amb l’article 30 de 
la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de 
l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; TENIR-LES per 
definitivament aprovades, sempre que no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació 
pública. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
40.-  (16PL16398) APROVAR definitivament, de conformitat amb els articles 15, 36 i 37 de la Llei 18/2007, de 

28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, la Modificació de la Declaració de l’Àrea de Conservació i 
Rehabilitació als carrers d’en Robador i Sant Ramon, a Ciutat Vella, per a l’ampliació de les finques 
subjectes als drets de tanteig i retracte (instrument urbanístic i d’habitatge aprovat definitivament per 
acord de la Comissió de Govern de 16 de novembre de 2011), amb l’objecte, abast, determinacions i 
delimitacions contingudes al document “Modificació de la Declaració de l’Àrea de Conservació i 
Rehabilitació als carrers d’en Robador i Sant Ramon, per a l’ampliació de les finques subjectes als drets 
de tanteig i retracte”, annex, redactat d’acord amb l’article 36.1 de la Llei 18/2007 i RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i interessats en l’expedient, ex article 58 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i article 174.1 del text refós de la llei d’urbanisme; i DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de l'Eixample 

 
41.-  (2BC 2017/165) APROVAR inicialment 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;  
SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent 
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 Sants-Montjuïc 

 
42.-   (17GU25) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública i audiència als 

interessats del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística d’àmbit discontinu delimitat 
pel Pla de millora urbana del sector 14 de la Marina de la Zona Franca, en el sentit que, justificadament i 
raonada, figura en l’informe del Departament de Gestió de Sòl de la Societat Municipal Barcelona Gest ió 
Urbanística SA, de 14 de novembre de 2017, que consta en l’expedient i que es dona per reproduït. 
APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació abans esmentat i redactat 
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d’ofici per l’Administració actuant, amb introducció en forma de text refós, de les determinacions 
derivades de l’aplicació de la normativa legal del sector ferroviari amb els consegüents ajustos de les 
circumstàncies descriptives i gràfiques de determinades finques aportades i de resultat, d’acord amb la 
petició efectuada per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, i d’altres ajustos derivats de la 
resolució de les al·legacions. RECONÈIXER, de conformitat amb l’article 219 undecies del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada 
pel Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer 
efectiu el dret de reallotjament, el dret al reallotjament dels ocupants legals d’habitatges que han acreditat 
els requisits legals establerts i que ho van sol·licitar expressament en el tràmit d'audiència derivat de 
l'aprovació inicial del projecte, i que es relacionen en document annex 1. DETERMINAR, de conformitat 
amb l’article 153 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Text refós del 
Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l’article 
127 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i per 
tant, entre d’altres, l’extinció dels drets i càrregues que es relacionen en l’esmentat text refós del Projecte 
de reparcel·lació, per incompatibles amb el planejament. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a 
cadascun dels interessats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
43.-  (7BD 2016/001) APROVAR inicialment el Projecte d'arranjament i millora en l'àmbit del Mas Ravetllat, al 

barri del Guinardó, 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 7.566.562,53 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini 
d’un mes mitjançant anuncis 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; ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació i DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


