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Ref:CG 26/17 

 

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

Barcelona, el dia 6 de juliol de 2017 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 

concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Gerardo Pisarello 

Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. 

Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, 

Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi 

Badia Casas, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell i Montserrat Ballarín 

Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia, Jaume Collboni 

Cuadrado. 

 

 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  

 

 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les nou hores i trenta minuts. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 29 de juny de 

2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 

S'APROVA. 

 

 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL 

 

 

 Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a 

la propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera 

següent com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic 

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 
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b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (DPPF-02 OF 2017-FB) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2017 i 

successius de les Ordenances fiscals següents: OF 1.2. Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per 

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; SOTMETRE aquest acord i el 

text de les corresponents ordenances fiscals a informació pública durant un 

període de 30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar 

l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i TENIR per 

aprovada definitivament la modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que 

no es presentin reclamacions. 

 

2.- (F-1704)  AUTORITZAR al Patronat Municipal de l'Habitatge la formalització 

d’un Contracte de Finançament per import de 125 milions d’euros amb el Banc 

Europeu d’Inversions, d’acord amb les condicions annexes i destinat al 

finançament de fins al 50% del cost de la inversió en la construcció de 23 

promocions d’habitatge públic destinat a lloguer social. 

 

3.- (E.08.6028.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de 

propietat municipal situada a l’avinguda Escolapi Càncer núm. 27-33, grafiada en 

el plànol annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de 

protecció en règim de lloguer, d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 

del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; 

SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 

no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 

FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 

garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 

Reglament al·ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (0949/17)  ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2017 als ciutadans, 

ciutadanes i entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells 

de Districte, d'acord amb la relació que s'adjunta en document annex, com a 

mereixedors d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional 

o social han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i 

valors cívics. 

 

5.- (49-2017)  ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia 

Urbana que figuren en les relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze, 

per haver prestat serveis sense interrupció durant 35 o 25 anys, respectivament, 

sense cap nota desfavorable en els seus expedients personals. La concessió de la 

medalla d’argent produeix els beneficis establerts a l’article 5 del Reglament 

d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 

d’Extinció d’Incendis aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 
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6.- (78-2017)  DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d’Honor al 

sofriment en la categoria d’argent al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

amb núm. de matrícula 24739, atès que, d’acord amb els informes que figuren a 

l’expedient, no s’ha apreciat la concurrència dels requisits establerts als articles 1, 

3.1 i 3.2 del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia 

Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis aprovat pel Consell Plenari de 17 de 

setembre de 1976. 

 

7.- (808/2017)  APROVAR les modificacions de les taules retributives de l’Annex 3 del 

vigent Catàleg de llocs de Treball que s’annexen i que deriven de l’aprovació de 

la Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, 

amb efectes 1 de gener de 2017. INTEGRAR en la Subescala de Serveis 

Especials: Servei d’Extinció d’Incendis de l’Escala d’Administració Especial les 

categories Tècnic/a Superior SPEIS, Tècnic/a Mitja/na SPEIS i Tècnic/a Mitja/na 

d’Infermeria SPEIS i APROVAR el nou Annex 2 de Categories Professionals del 

Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta 

modificació. MODIFICAR el lloc de treball de Bomber/a Accés SPEIS de l’annex 

1 del Catàleg de Llocs de Treball, en el sentit d’assignar al mateix el complement 

específic 92.10, i APROVAR el nou Annex 1 del Catàleg de Llocs de Treball de 

l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. MODIFICAR  les taules 

retributives de l’annex 3 del Catàleg de Llocs de Treball corresponents als 

apartats: 4. “retribucions complementàries: complement circumstancial” afegint el 

subapartat s) “manteniment d’acreditació” per als submarinistes; 5. “retribucions 

complementaries: serveis extraordinaris i  hores extraordinàries” afegint a la taula 

d’ampliació de jornada la “funció Cap de Guàrdia” i 6. “retribucions 

complementàries: altres gratificacions per  serveis extraordinaris i hores 

extraordinàries” afegint a la taula la compensació festius treballats SPEIS i la 

gratificació hores mòdul (tallers municipals), amb els continguts que consten a les 

esmentades taules  annexes i amb  els efectes establerts al preacord assolit en 

l’àmbit del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i ratificat per la 

Mesa General de Negociació. AUTORITZAR a les entitats del sector públic 

municipal a qui no resulti d’aplicació el catàleg de llocs de treball i taules 

retributives de l’Ajuntament de Barcelona a incrementar les retribucions del 

personal amb el límit d’un increment global de l’1% respecte a les vigents a 31 de 

desembre de 2016. PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta 

Municipal i al web municipal i de forma resumida  al Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

8.- (2017/575)  APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació 

Mundial de Grans Ciutats, Metropolis. ACCEPTAR els Estatuts de l’esmentada 

associació. FACULTAR l’Alcaldia perquè pugui dur a terme les actuacions 

necessàries per a la plena efectivitat del present acord, així com per al 

nomenament dels representants de l’Ajuntament de Barcelona a l’esmentada 

Associació. 

 

9.-   APROVAR, l’acord convencional entre l’Ajuntament de Barcelona i 

Attachmate Group Spain, SL, de conformitat amb l’establert a l’article 86 de la 

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

administracions públiques; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia perquè 
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formalitzi l’esmentat acord; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa a favor de 

Attachmate Group Spain, SL (NIF) la quantitat d'1.054.899,78 euros (871.818,00 

euros més 183.081,78 euros (21% d’IVA), amb càrrec a la partida i al pressupost 

que s’indiquen en el document annex. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

10.- (EM 2017-07/16) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de l’organisme 

autònom local Institut Municipal d’Urbanisme per a la seva transformació a 

entitat pública empresarial local. SOTMETRE a informació pública l'acord i la 

modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb l’article 201 

del Reglament d’obres, activitats i Serveis dels ens locals. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

11.- (17PL16457)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM en tres peces discontínues 

de la Zona Franca per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari a Barcelona, 

d’iniciativa municipal, amb les modificacions, respecte al document aprovat 

inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada 

Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos,  que consten a 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; i TRAMETRE 

l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

12.- (14PL16284)  DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú, de la tramitació del Pla especial integral i de 

millora urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 

44-52 i carrer Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, SL, atesa 

l’existència de motius determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a 

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

efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als 

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

 

Districte de Gràcia 

 

13.- (17PL16464)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació i ampliació 

de l'edifici de l'escola "Vida Montserrat" per la Fundació ACIDH, situat al carrer 

Siracusa núm. 53, promogut per la Fundació ACIDH. 
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Districte de Sant Andreu 

 

14.- (17PL16460)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'escola 

bressol Canòdrom, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

Districte de Sant Martí 

 

15.- (17PL16459)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de 

l’edifici industrial consolidat situat al carrer Pallars 191, Districte 22@. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA 

la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell 

Municipal amb les modificacions següents:  

 

a) S’afegeix: 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

(AS 2017-07/17)   APROVAR la constitució de l’Associació de municipis per l’aigua 

pública i la incorporació a la mateixa de l’Ajuntament de Barcelona com a 

membre de ple dret; APROVAR els Estatuts de l’associació que s’adjunten a 

l’expedient; FACULTAR, indistintament, el regidor de Presidència, Aigua i 

Energia i a la directora de la societat municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 

(BCASA) per a la signatura dels documents i efectuar tots els tràmits necessaris 

per a l’execució i efectivitat de l’acord. 
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II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS 

PLENÀRIES 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

 Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (2017/144)  APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consell 

Econòmic i Social de Barcelona; SOTMETRE-LA a informació pública durant el 

termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l’article 112 del 

Reglament Orgànic Municipal. 

 

2.- (E.02.6002.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Comte d’Urgell davant núm. 112, amb el 

núm. del codi d’activitat 69 formulada pel Sr. Daniel Trulla Lebouchard i en la 

seva virtut. DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i  RETORNAR al 

municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a 

indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (03-2009LM00637) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció d’un Centre d’Assistència Primària (CAP), als terrenys 

situats al carrer Corral número 25 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2009, CONCEDIR al Servei Català de la Salut la bonificació del 70% sobre 

la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 

concessió de la llicència, de 8 d’octubre de 2009 (exp. 03-2009LM00637), per a 

l’edificació de les dependències d’un nou Centre d’Assistència Primària (CAP), 

destinades a equipament públic sanitari-assistencial donat que s’ajusta a allò 

establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen 

per una entitat de caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys qualificats 

d’equipaments (clau 7b) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès 

social com és la realitzada per un equipament sanitari-assistencial; i DONAR-NE 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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4.- (06-2015CD30807) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud de data 21 de juny de 

2016, realitzada pel representant del Sr. Hidehiro Inuzuka, de bonificació del 35% 

sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada 

per l’admissió, el 3 de juny de 2015, del comunicat diferit de les obres de la plaça 

del Nord 6, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 2.1 de l’any 2015; i DONAR 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

5.- (06-2014LL44211) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal, les obres  

per a la reforma i canvi d’ús a habitatge del local oficina existent en el pis baixos 

1a del carrer Astúries, núm. 15, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2016; CONCEDIR a la Sra. Maria Rosa Argemí Hernández la bonificació 

del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

generada per la concessió de la llicència, de 8 de maig de 2015, donat que s’ajusta 

a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que en tractar-se 

d’obres realitzades en un edifici catalogat amb nivell de protecció C, concorre una 

circumstància cultural, històrico-artística; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

6.- (06-2015LL32247) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud d'11 d’octubre de 2016, 

realitzada pel representant de la Fundació Jesuïtes Educació, de bonificació del 

65% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

generada per la concessió de la llicència, en data 29 de juny de 2016, de les obres 

del carrer Mare de Déu de la Salut 17-29, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 

2.1 de l’any 2016; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

7.- (06-2015CD47850) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud d'11 d’octubre de 2016, 

realitzada pel representant de la Fundació Jesuïtes Educació, de bonificació del 

65% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

generada per l’admissió, el 14 d’agost de 2015, del comunicat diferit de les obres 

del carrer Mare de Déu de la Salut 17-29, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 

2.1 de l’any 2015; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

8.- (06-2015CD45325) INADMETRE per extemporània la sol·licitud de 24 de març de 2016, 

realitzada pel representant del Cercle Catòlic de Gràcia, de bonificació del 65% 

sobre la quota de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), 

generada per  l’admissió, en data 31 de juliol de 2015, del comunicat diferit  de 

les obres de reforma d’edifici i d'instal·lació d’ascensors en l’interior de l’edifici 

al carrer Santa Magdalena, 12-14, en aplicació de l’article 7è 1.1  de l’Ordenança 

Fiscal (OF) 2.1 de l’any 2015; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

9.- (06-2016CD01768) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud de 4 de maig de 2017, 

realitzada pel Sr. Xavier Nogués Forgas, en nom i representació de la Comunitat 

de propietaris plaça de la Vila de Gràcia núm.1, de bonificació del 35% sobre la 

quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) meritat per 

l’admissió en data 18 de gener de 2016 del comunicat diferit de les obres de la 

plaça de la Vila de Gràcia núm.1, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 2.1 de 
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l’any 2016; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

10.- (09-2017LL04355) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat pública les obres 

consistents en rehabilitació de façanes, patis interiors, coberta i escala de l’edifici 

plurifamiliar situat al carrer Coroleu 77 d’aquesta ciutat, atès que l’esmentat 

immoble gaudeix d’un nivell de protecció B, d’acord amb el Pla Especial de 

Protecció del carrer Coroleu; CONCEDIR a Fortuny 21 SL la bonificació del 50% 

sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada 

per la concessió de la llicència d’obres atorgada per la regidora del Districte el  22 

de maig de 2017, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7è de l’Ordenança 

fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, en tant que les obres s’executen en una finca amb 

un nivell de protecció B, d’acord amb el Pla referit i les obres acompleixen una 

funció d’especial interès ja que es realitzen a un emplaçament protegit; i 

DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

11.- (10-2014LL11820) DENEGAR a Cruz Roja Española la sol·licitud d’una bonificació del 

35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (exp. 10-

2014LL11820), per l'obra de rehabilitació i reforma del conjunt format per dos 

edificis industrials consolidats, destinats a la 1ª etapa de la remodelació per a 

ubicar-hi les oficines de la Creu Roja al carrer Almogàvers número 89-91, atès 

que no es donen els requisits establerts a  l’Ordenança fiscal núm. 2.1 d’aplicació 

per l’any 2014, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, al seu article 7è relatiu a bonificacions (circumstàncies socials), ja que no 

és un dels equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes Urbanístiques 

del PGM i no  es porta a terme en una parcel·la qualificada d’equipament. 

 

12.- (17PL16495)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM en l’àmbit del terrenys del 

Futbol Club Barcelona en el Districte de les Corts, d’iniciativa municipal; 

EXPOSAR-LO al públic pel termini de tres mesos; 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 

provisional. 

 

b) Proposicions 

 

 Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords 

decisoris que seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del 

Plenari, la Comissió de Govern els DÓNA la seva conformitat. 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 
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III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

   En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

1.- ICUB (1866/2017) Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 26 de maig de 

2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, a la Fundació Privada Sagrera, amb NIF G64112303, per un import 

de 125.000,00 euros, que suposa un 45,42% del pressupost total de 275.195,73 

euros, per al finançament de les activitats artístiques i culturals de l’any 2017 i 

que formen part del projecte de la Nau Ivanow, amb una durada des de la seva 

signatura fins al 31 de desembre de 2017, APROVA el conveni adjunt que consta 

a l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció; 

AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de la Fundació 

Privada Sagrera, de l’import indicat. 

 

2.- ICUB (1918/2017) Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 6 de juny de 2017, 

que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, a l’Associació d’Idees EMA, amb NIF G62076252, per un import de 

60.000,00 euros, equivalent al 60,88% del cost total del projecte i amb un cost 

total d’execució de 98.550,00 euros i una durada des de l’endemà de la seva 

signatura i fins al 31 de desembre de 2017, per al finançament de les activitats de 

la Fàbrica de Creació l’Escocesa, i APROVA el conveni adjunt que consta a 

l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció. AUTORITZA, 

DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de l’Associació d’Idees EMA, de 

l’import indicat. 

 

3.- ICUB (2040/2017) Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 31 de maig de 

2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, amb NIF R5800215E, 

per un import de 120.000,00 euros, per col·laborar en la restauració de l’orgue de 

la Basílica, els treballs del qual es pressuposten en 256.782,24 euros, i una durada 

de tres anys des del dia següent al de la seva signatura; i APROVA el conveni 

adjunt que consta a l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la 

subvenció. AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de la 

Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, de l’import indicat. 

 

b) Informes 
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C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (035-PD/2017-SG) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre 

participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 

Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 

Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en 

relació a la iniciativa reglamentària següent: I. Projecte de decret pel qual es 

regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell 

Assessor de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats 

pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la 

motivació del present acord. NOTIFICAR el present acord i el posicionament 

municipal sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta 

Generalitat-Ajuntament. 

 

2.- (020/2017/SG) INFORMAR el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació 

amb les proposicions lleis que es tramiten actualment en el Parlament de 

Catalunya i que corresponen amb els números d’expedient 202-00050/11, 202-

00052/11 i 202-00055/11, relatives a la supressió del Consell Comarcal del 

Barcelonès, en els termes que consten en el document de data 3 de juliol de 2017, 

annex, i que constitueix la motivació del present acord. 

 

3.- (85/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Fernández 

Alarcón (mat. 6100136), entre la seva activitat municipal com a funcionari  interí, 

amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al 

Departament de Producció i Manteniment de l’Institut de Cultura de Barcelona, 

desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), 

i l’activitat privada per compte d’altri, concretament al servei de Taquilles del 

Futbol Club Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.- (86/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. M. Dolors 

Aguadé Tort (mat. 6100152), entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina,  amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Enginyeria, amb 

destinació al Born, Centre de Cultura i Memòria de l’Institut de Cultura de 

Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 4 
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(80.40.OP.10), i l’activitat privada per compte propi de pastissera. La dedicació 

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

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

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

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

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

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

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

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

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (133/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Fité 

Avellana (mat. 39899) entre la seva activitat municipal com a funcionària de 

carrera, amb la categoria professional de Tècnic Mig en Educació social, amb 

destinació als Centres de Serveis Socials de Sarrià-Sant Gervasi de la Direcció de 

Serveis Socials Bàsics Territorials de l’Institut Municipal de Serveis Socials de 

Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies del lloc de treball de Cap de 

Departament 1 (40.10.GE.10), i l’activitat pública com a Professora associada a 

temps parcial de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-2017 des 

del 21 de novembre de 2016 fins al 14 de setembre de 2017. 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 de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

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

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

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

6.- (420/2017)  CONVOCAR 17 places de Sotsoficial/a del Servei de Prevenció, 

Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs 

oposició, en torn de Promoció Interna Especial i APROVAR les bases que han de 

regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

7.- (759/2017)  CONVOCAR 11 places de la categoria de Tècnic/a Mitjà/na del Servei 

de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona 

mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir 

aquesta convocatòria. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

8.- (760/2017)  CONVOCAR 4 places de la categoria de Tècnic/a Superior del Servei de 

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona 

mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir 

aquesta convocatòria. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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9.- (801/2017)  CONVOCAR 60 places de Gestió d'Administració General mitjançant 

concurs oposició de l'Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna 

Especial i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria; DONAR 

compte del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

10.- (17-CAO-223) AUTORITZAR la contractació laboral indefinida d’una persona amb la 

categoria de Concertino, amb titulació d’un grau superior de música, especialitat 

violí, i amb experiència en funcions similars en orquestres de reconegut prestigi 

internacional, per a ocupar la plaça vacant d’aquesta categoria de la Orquestra 

Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i que pertany al Consorci de 

l’Auditori i l’Orquestra, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el que 

disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern de 22 de 

desembre de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

11.- (0848/17)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 771.000,00 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document a favor de Barcelona Activa, SA, amb NIF A58295296, per a la 

realització dels serveis de desenvolupament econòmic dintre del projecte del “Pla 

de Barris”. APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa, SA, amb NIF 

A58295296, per a la realització dels serveis de desenvolupament econòmic dintre 

del projecte del “Pla de Barris”, d’acord amb les condicions que figuren al 

conveni mitjançant el qual es formalitza l’esmentat encàrrec. FACULTAR el 

Gerent Municipal per a la signatura del conveni. PUBLICAR l’esmentat encàrrec 

al Portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona, en compliment de 

l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB) i a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

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

el document de 6 de juliol de 2017. 

 

13.- (2017/531)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i FETS-Finançament Ètic i Solidari, per a  la realització del Projecte "Enfortim el 

sistema de finances ètiques i solidàries a la ciutat de Barcelona", 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 

70.993,40 euros corresponent a una aportació dinerària per import de 69.893,40 

euros i una aportació en espècies relativa la sessió d’espais per a les jornades 

valorada en 1.100,00 euros; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 69.893,40 euros amb càrrec a la partida 0702-48903-43351, distribuïts 

en 33.204,20 euros per a l’any 2017 i 36.689,20 euros per a l’any 2018, 

condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de FETS-

Finançament Ètic i Solidari, amb CIF G62069596; REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització 
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de l’activitat realitzada parcialment o totalment, 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. 

 

14.- (E.01.6057.16) RECTIFICAR, l’acord aprovat per la Comissió de Govern en sessió de 4 

de maig de 2017, respecte la cessió d’ús d’uns espais ubicats a la planta baixa i 

primera planta de la finca municipal ubicada en el carrer Comerç núm. 42, en 

virtut d’allò previst a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el sentit 

que on diu: Associació de Veïns per a la revitalització del Casc Antic de 

Barcelona –espai d’inclusió i formació Casc Antic (EICA), ha de dir: EI! Casc 

Antic (Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic), restant vigents les condicions 

reguladores aprovades per l’esmentat acord. 

 

15.- (3-088/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-088/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 144.700,00 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. 17062691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

16.- (3-089/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-089/2017 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’aplicació del 

Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació 

del Pressupost de l’exercici 2016, per ingressos provinents de la Generalitat de 

Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar projectes 

municipals en matèria de turisme, segons acord de la Comissió de Govern, de 15 

de juny de 2017, i per un import total de 70.122,30 euros, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable 17062695; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

17.- (20170155)  ADJUDICAR el contracte núm. 17003424, que té per objecte la gestió de 

6 places d’allotjament temporal, en el Districte de Sants-Montjuïc, per a les 

persones ateses per l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI) lot 1, per 

un import de 126.947,84 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l’expedient a la Fundación Cepaim – 

Acción Integral con migrantes, amb NIF núm. G73600553, en ser l’única oferta 

presentada, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que 

s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 6.347,39 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. 
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FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar 

del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 

formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 

la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de 

contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat 

l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

18.- (20170155)  ADJUDICAR el contracte núm. 17003429, que té per objecte la gestió de 

6 places d’allotjament temporal, en el Districte d'Horta-Guinardó,  per a les 

persones ateses per l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI) lot 2, per 

un import de 139.051,86 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l’expedient a la Fundació Iniciatives 

Solidàries, amb NIF núm. G62393616, en ser l’única oferta presentada, sotmès a 

la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 

l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en 

el document comptable. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 

dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 

requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 

des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués 

acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

19.- (20170155)  ADJUDICAR el contracte núm. 17003432, que té per objecte la gestió de 

12 places d’allotjament temporal, en el Districte de Sant Martí, per a les persones 

ateses per l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI) lot 3, per un import 

de 264.871,89 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració 

i classificació continguda en l’expedient a la Fundació Privada Mambré, amb NIF 

núm. G64641582, en ser l’única oferta presentada, sotmès a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 

a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec 

a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR 

en 13.243,59 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 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 de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

20.- (20170155)  ALLIBERAR la quantitat de 134.664,16 euros de l’autorització de la 

despesa aprovada per Decret de la Comissió de Govern, de 27 d’abril de 2017, per 

un import de 665.535,75 euros, per satisfer les obligacions econòmiques derivades 

del contracte que té per objecte la gestió de 24 places d’allotjament temporal, en 

pisos a la ciutat de Barcelona, per a les persones ateses per l’Oficina del Pla 

d’Assentaments Irregulars (OPAI), dividit en 3 lots, corresponent a la baixa 
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licitatòria i a l’import previst de l’IVA del servei, de conformitat amb les ofertes 

presentades per les adjudicatàries Fundación Cepaim – Acción Integral con 

Migrantes, amb NIF núm. G73600553, en el cas del lot 1, Fundació Iniciatives 

Solidàries, amb NIF núm. G62393616, en el cas del lot 2 i Fundació Privada 

Mambré, amb NIF núm. G64641582, en el cas del lot 3. 

 

21.- (20160585)  AMPLIAR l'autorització de despesa per un import de 750.000,00 euros, 

amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, en 

concepte d’increment de la quantia inicial assignada a la Campanya d’Activitats 

de Vacances d’Estiu 2017 per acord de la Comissió de Govern de 6 d'abril de 

2017. 

 

22.- (20170238)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Coordinadora 

de Jubilats i Pensionistes de les Associacions de Veïns de Barcelona amb NIF 

G59478800 per l’execució del projecte “Dinamització Centre Cultural Tomàs 

Tortajada”, amb la finalitat de d’afavorir la governança local i de fer de Barcelona 

una ciutat més inclusiva i solidària per les persones grans, 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 

54.000,00 euros, dels quals 27.000,00 euros per l’any 2017 i 27.000,00 euros per 

l’any 2018, import total equivalent al 93,91%  del cost total del projecte 

(57.500,00 euros). DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 

d’interès públic justificades l’informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i 

DISPOSAR, a favor de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de les 

Associacions de Veïns de Barcelona, amb NIF G59478800, la despesa total de 

54.000,00 euros dels quals 27.000,00 euros a càrrec del pressupost de 2017 i 

27.000,00 euros a càrrec del pressupost de 2018, condicionat a l’existència de 

crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 

termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de cada any, 

presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte 

setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, Regidora 

d’Infància, Joventut i Gent Gran, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així 

com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

23.- (0440/2017)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 126.887,00 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, a favor de l'Associació d'Ajuda Mútua d' Immigrants a Catalunya, amb 

NIF G60267580, per al Projecte "Amic al SAIER". APROVAR l’annex al 

conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació 

d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, amb NIF G60267580, per al Projecte 

"Amic al SAIER", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 

concessió directa i 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 i 6.3 de la 

normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 

per un import de 126.887,00 euros. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, 

Quart Tinent d'Alcaldia i regidor de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i 
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Transparència, per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document 

que se'n derivi. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti en data 

màxima 31 de març de 2018 el balanç econòmic i la memòria de funcionament, i 

la justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb 

indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica 

justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor. 

 

24.- (0715/17)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 58.550,00 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, a favor de l'Organización Mundial Ciudades y Gobiernos, amb NIF 

G63327696, per al manteniment de la Secretaria tècnica de l'Observatori 

Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP). APROVAR el conveni de 

col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Organización Mundial Ciudades 

y Gobiernos, amb NIF G63327696, per al manteniment de la Secretaria tècnica de 

l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP), que 

instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i 

nominativa i amb caràcter excepcional, 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 58.550,00 euros. FACULTAR la Regidora de Participació i 

Districtes, Il·lma. Sra. Gala Pin Ferrando, per a la signatura de l'esmentat conveni 

i qualsevol altre document que se'n derivi. REQUERIR l'entitat beneficiària per 

tal que, presenti en data màxima 31 de març de 2018 el balanç econòmic i la 

memòria de funcionament, i la justificació dels fons rebuts. Aquesta haurà de 

contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i els 

resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada, que inclourà una relació 

classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i 

subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 

Districte de les Corts - Districte d'Horta-Guinardó - Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi - Districte de Nou Barris 

 

25.- (094/2017)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 213.192,00 

euros amb càrrec a la partida de despesa 0607/76721/43211, actuació 

P.07.7001.02, del pressupost del Districte d’Horta-Guinardó de l’any 2017, a 

favor de Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb CIF 

P0800066C, relativa al conveni de millora dels accessos i la senyalística del Parc 

de Collserola. APROVAR el citat conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona (Districte d'Horta-Guinardó, Districte de les Corts, Districte de Sarrià-

Sant Gervasi i Districte de Nou Barris) i el Consorci del Parc Natural de la Serra 

de Collserola, amb NIF P0800066C, 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 213.192,00 euros. REQUERIR 

l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de tres mesos a comptar des 

de l’acabament del termini per a la realització de l’actuació, presenti la justificació 

dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de 

l’activitat subvencionada i informe de l’auditor. FACULTAR les regidores i 

regidors dels Districtes afectats per a la signatura de l’esmentat conveni. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

 

26.- (20172058)  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Coordinadora d’Entitats 

de Poble-Sec amb NIF G59055525 i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de 

Sants-Montjuïc), per promoure i col·laborar en la gestió de les activitats del 

Centre Cívic El Sortidor, que instrumenta l’atorgament de la subvenció directa i 

amb caràcter excepcional de 74.000,00 euros, equivalent al 100% del cost total 

del projecte, i amb una durada fins a 31 de desembre de 2018 d’acord amb els 

arts. 22.2.a) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i l’art. 6.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions, 

aprovada pel Plenari del Consell Municipal d’aquest Ajuntament de 17 de 

desembre de 2010; AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de la Coordinadora 

d’Entitats de Poble-Sec, amb NIF G59055525, la despesa de 74.000,00 euros 

corresponent l’import de 37.000,00 euros de l’1 de gener del 2017 al 31 de 

desembre del 2017, i l’import de 37.000,00 euros de l’1 de gener del 2018 al 31 

de desembre del 2018, amb càrrec als Pressupostos dels anys 2017 i 2018 i a les 

partides que s’indiquen en el document comptable, condicionat a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en l'exercici posterior a l'actual; DECLARAR la no-

inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’informe 

que consta a l’expedient; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el 

termini màxim de tres mesos a comptar des de l’acabament del termini per a la 

realització de l’activitat, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 

balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada; i 

FACULTAR la Regidora del Districte de Sants-Montjuïc, Ima. Sra. Laura Pérez i 

Castaño, per a la signatura d’aquest conveni. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

27.- (134/2017)  DESISTIR del procediment d'adjudicació del contracte 17002531 que té 

per objecte els Serveis de Gestió, Dinamització i Coordinació de l'Espai Jove 

Casa Sagnier i del Punt d'informació juvenil de Sarrià-Sant Gervasi de juliol de 

2017 a juny de 2018, amb mesures de contractació pública sostenible, a l'empara 

de l'article 155.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per 

existir un error no esmenable en la preparació del contracte, atès l'assenyalat en 

l'informe emès pel Departament de Serveis a les Persones i al Territori i l'informe 

jurídic de 22 de juny de 2017. ANUL·LAR l'autorització de despesa aprovada per 

Decret, de 25 de maig de 2017, de l'esmentat contracte, per un import de 

539.655,16 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 

mateix document. PUBLICAR aquesta resolució a la plataforma de serveis de 

contractació pública de la Generalitat de Catalunya i al BOPB. NOTIFICAR 

aquesta resolució als licitadors que hagin presentat oferta per participar a la 

licitació i retornar-los la documentació presentada. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

28.- (5008/17)  DESISTIR del procediment d'adjudicació del contracte 17C00010 que té 

per objecte la Gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 

gestió i explotació del Centre Cívic, el Casal Infantil i l'Espai Familiar Vil·la 

Urània per als anys 2017 a 2019, a l'empara de l'article 155.4 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per existir un error no esmenable en la 
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preparació del contracte, atès l'assenyalat en l'informe emès pel Departament de 

Serveis a les Persones i al Territori i l'informe jurídic de dates 22 de juny de 2017. 

ANUL·LAR l'autorització de despesa aprovada per Decret, de 25 de maig de 

2017, de l'esmentat contracte, per un import d'1.144.100,00 euros amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. PUBLICAR 

aquest acord a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat 

de Catalunya i al BOPB. NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors que hagin 

presentat oferta per participar a la licitació i retornar-los la documentació 

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

Esports. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

29.- (09-CONV-562/2017) APROVAR l’Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona -

Districte de Sant Andreu- i l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja, per a 

l’execució de projectes en l’àmbit de la comunicació; FACULTAR la regidora del 

Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni i la gerent del 

mateix Districte per a la signatura dels documents que se’n derivin; DONAR-NE 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

30.- (20170250)  EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 17003444, que té per 

objecte les Obres de la Fase V.1 de la nova xarxa de bus LOT 1, i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, la 

proposició econòmica presentada per l’empresa AOCSA, Auxiliar de Obra Civil, 

SA, per haver presentat ofertes per als 8 lots, quan només es podien presentar com 

a màxim a 3 lots, d'acord amb la clàusula 1 del PCAP. EXCLOURE la proposició 

econòmica presentada per l'empresa COPISA, Constructora Pirenaica, SA, de 

conformitat amb l’art. 84 del RD 1098/2001, del Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, per excedir del pressupost base de 

licitació. EXCLOURE les proposicions presentades per les empreses: Ambitec 

Servicios Ambientales, SAU; AMSA, Agustí y Masoliver, SA; AFICSA, Auxiliar 

de Firmes y Carreteras, SA; i Benjumea Excavaciones y Construcciones, SA per 

no atendre el requeriment de justificació de les ofertes amb valors anormals o 

desproporcionats. EXCLOURE les proposicions presentades per Oprocat, Obres i 

Projectes de Catalunya, SA, Proseñal, SLU, i Bigas Grup SLU, per estimar que no 

poden ser complertes a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 

desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. ADJUDICAR l’esmentat contracte a Constraula 

Enginyeria i Obres, SA, amb NIF A58142639, per un import de 156.467,13 euros 

IVA inclòs, amb una baixa del 24,51% sobre el preu de sortida i amb el següent 

desglossament: import net 129.311,68 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i 

import de l'IVA de 27.155,45 euros, de conformitat amb les propostes de 

valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les seva 

proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari la quantitat esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. REQUERIR 
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l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte 

a les dependències de l'Av. Diagonal, 240, 5a planta, 08018 Barcelona. 

DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate. 

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

 

31.- (20170250)  EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 17003447, que té per 

objecte les Obres de la Fase V.1 de la nova xarxa de bus LOT 2, i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, la 

proposició econòmica presentada per l’empresa AOCSA, Auxiliar de Obra Civil, 

SA, per haver presentat ofertes per als 8 lots, quan només es podien presentar com 

a màxim a 3 lots, d'acord amb la clàusula 1 del PCAP. EXCLOURE les 

proposicions presentades per les empreses: Constraula Enginyeria i Obres, SA i 

Ambitec, Servicios Ambientales, SAU per no atendre el requeriment de 

justificació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats. EXCLOURE 

les proposicions presentades per Oprocat, Obres i Projectes de Catalunya, SA, 

Agrovial, SA, i Bigas Grup SLU, per estimar que no poden ser complertes a 

conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat 

amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

ADJUDICAR l’esmentat contracte a Acsa Obras e Infraestructuras, SA, amb NIF 

A08112716, per un import de 179.767,75 euros IVA inclòs, amb una baixa del 

20% sobre el preu de sortida i amb el següent desglossament: import net 

148.568,39 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

31.199,36 euros, de conformitat amb les propostes de valoració i classificació 

contingudes en l'expedient i d'acord amb les seva proposició, en ser considerada 

l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari la quantitat 

esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 

aquest mateix document. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini 

màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 

comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de l'avinguda 

Diagonal, 240, 5a planta, 08018 Barcelona. DESIGNAR com a responsable del 

contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate. DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

32.- (20170250)  EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 17003448, que té per 

objecte les Obres de la Fase V.1 de la nova xarxa de bus LOT 3, i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, la 

proposició econòmica presentada per l’empresa AOCSA, Auxiliar de Obra Civil, 

SA, per haver presentat ofertes per als 8 lots, quan només es podien presentar com 

a màxim a 3 lots, d'acord amb la clàusula 1 del PCAP. EXCLOURE les 

proposicions presentades per l’empresa Aficsa, Auxiliar de Firmes y Carreteras, 

SA per haver presentat fora de termini la justificació de l’oferta amb valors 

anormals o desproporcionats. EXCLOURE les proposicions presentades per 

Oprocat, Obres i Projectes de Catalunya, SA i Rigel Over, SL, per estimar que no 

poden ser complertes a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 

desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. ADJUDICAR l’esmentat contracte a Ambitec 

Servicios Ambientales, SAU, amb NIF A65208084, per un import de 165.451,03 

euros IVA inclòs, amb una baixa del 25,66% sobre el preu de sortida i amb el 

següent desglossament: import net 136.736,39 euros amb tipus impositiu del 21% 
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d'IVA, i import de l'IVA de 28.714,64 euros, de conformitat amb les propostes de 

valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les seva 

proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari la quantitat esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. REQUERIR a 

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

recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte 

a les dependències de l'avinguda Diagonal, 240, 5a planta, 08018 Barcelona. 

DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate. 

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

 

33.- (20170250)  EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 17003451, que té per 

objecte les Obres de la Fase V.1 de la nova xarxa de bus LOT 4, i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, la 

proposició econòmica presentada per l’empresa AOCSA, Auxiliar de Obra Civil, 

SA, per haver presentat ofertes per als 8 lots, quan només es podien presentar com 

a màxim a 3 lots, d'acord amb la clàusula 1 del PCAP. EXCLOURE les 

proposicions presentades per Proseñal, SLU, per estimar que no poden ser 

complertes a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, 

de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector 

públic. ADJUDICAR l’esmentat contracte a Rigel Over, SL, amb NIF 

B64460728, per un import de 155.328,87 euros IVA inclòs, amb una baixa del 

24,43% sobre el preu de sortida i amb el següent desglossament: import net 

128.370,97 euros amb tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 

26.957,90 euros, de conformitat amb les propostes de valoració i classificació 

contingudes en l'expedient i d'acord amb les seva proposició, en ser considerada 

l’oferta més avantatjosa DISPOSAR a favor de l’adjudicatari la quantitat 

esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 

aquest mateix document. REQUERIR a l’adjudicatari per tal que, en el termini 

màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 

comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de l'avinguda 

Diagonal, 240, 5a planta, 08018 Barcelona. DESIGNAR com a responsable del 

contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate. DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

34.- (20170250)  EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 17003454, que té per 

objecte les Obres de la Fase V.1 de la nova xarxa de bus LOT 5, i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, la 

proposició econòmica presentada per l’empresa AOCSA, Auxiliar de Obra Civil, 

SA, per haver presentat ofertes per als 8 lots, quan només es podien presentar com 

a màxim a 3 lots, d'acord amb la clàusula 1 del PCAP. EXCLOURE la proposició 

econòmica presentada per l'empresa COPISA, Constructora Pirenaica, SA, de 

conformitat amb l’art. 84 del R.D. 1098/2001, del Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, per excedir del pressupost base de 

licitació. EXCLOURE la proposició presentada per Ingevía 2008, SL per estimar 

que no pot ser complerta a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 

desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. ADJUDICAR l’esmentat contracte a Agrovial, SA, 

amb NIF A25059924, per un import de 153.687,85 euros IVA inclòs, amb una 

baixa del 28,60% sobre el preu de sortida i amb el següent desglossament: import 
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net 127.014,75 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

26.673,10 euros, de conformitat amb les propostes de valoració i classificació 

contingudes en l'expedient i d'acord amb les seva proposició, en ser considerada 

l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari la quantitat 

esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 

aquest mateix document. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini 

màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 

comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de l'avinguda 

Diagonal, 240, 5a planta, 08018 Barcelona. DESIGNAR com a responsable del 

contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate. DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

35.- (20170250)  EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 17003456, que té per 

objecte les Obres de la Fase V.1 de la nova xarxa de bus LOT 6, i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, la 

proposició econòmica presentada per l’empresa AOCSA, Auxiliar de Obra Civil, 

SA, per haver presentat ofertes per als 8 lots, quan només es podien presentar com 

a màxim a 3 lots, d'acord amb la clàusula 1 del PCAP. ADJUDICAR l’esmentat 

contracte a Ingevía 2008, SL, amb NIF B61771515, per un import de 167.738,46 

euros IVA inclòs, amb una baixa del 29,15% sobre el preu de sortida i amb el 

següent desglossament: import net 138.626,83 euros amb tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 29.111,63 euros, de conformitat amb les propostes de 

valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les seva 

proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari la quantitat esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. REQUERIR 

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

recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte 

a les dependències de l'avinguda Diagonal, 240, 5a planta, 08018 Barcelona. 

DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate. 

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

 

36.- (20170250)  EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 17003460, que té per 

objecte les Obres de la Fase V.1 de la nova xarxa de bus LOT 7, i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, la 

proposició econòmica presentada per l’empresa AOCSA, Auxiliar de Obra Civil, 

SA, per haver presentat ofertes per als 8 lots, quan només es podien presentar com 

a màxim a 3 lots, d'acord amb la clàusula 1 del PCAP. EXCLOURE la proposició 

econòmica presentada per l'empresa COPISA, Constructora Pirenaica, SA, de 

conformitat amb l’art. 84 del R.D. 1098/2001, del Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, per excedir del pressupost base de 

licitació. EXCLOURE les proposicions presentades per Construcciones y 

Servicios Faus, SA, i Ingevía 2008, SL, per estimar que no poden ser complertes a 

conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat 

amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

ADJUDICAR l’esmentat contracte a Endeaboc, SL, amb NIF B61865457, per un 

import de 154.324,83 euros IVA inclòs, amb una baixa del 26,50% sobre el preu 

de sortida i amb el següent desglossament: import net 127.541,18 euros amb tipus 

impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 26.783,65 euros, de conformitat 

amb les propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord 
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amb les seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR 

a favor de l’adjudicatari la quantitat esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. REQUERIR a 

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

recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte 

a les dependències de l'avinguda Diagonal, 240, 5a planta, 08018 Barcelona. 

DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate. 

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

 

37.- (20170250)  EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 17003462, que té per 

objecte les Obres de la Fase V.1 de la nova xarxa de bus LOT 8, i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, la 

proposició econòmica presentada per l’empresa AOCSA, Auxiliar de Obra Civil, 

SA, per haver presentat ofertes per als 8 lots, quan només es podien presentar com 

a màxim a 3 lots, d'acord amb la clàusula 1 del PCAP. EXCLOURE les 

proposicions presentades per l’empresa Firtec, SAU per haver presentat fora de 

termini la justificació de l’oferta amb valors anormals o 

desproporcionats.EXCLOURE la proposició presentada per l’empresa Vialex 

Constructora Aragonesa, SL, per no atendre el requeriment de justificació de les 

ofertes amb valors anormals o desproporcionats. EXCLOURE les proposicions 

presentades per Proseñal, SLU, Endeaboc, SL, Construcciones y Servicios Faus, 

SA, i Bigas Grup SLU, per estimar que no poden ser complertes a conseqüència 

de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 

152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. ADJUDICAR 

l’esmentat contracte a Sorigué, SAU, amb NIF A25007832, per un import de 

263.575,41 euros IVA inclòs, amb una baixa del 22,90% sobre el preu de sortida i 

amb el següent desglossament: import net 217.830,92 euros amb tipus impositiu 

del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 45.744,49 euros, de conformitat amb les 

propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les 

seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor 

de l’adjudicatari la quantitat esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. REQUERIR a 

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

recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte 

a les dependències de l'avinguda Diagonal, 240, 5a planta, 08018 Barcelona. 

DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate. 

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

 

38.- (20170250)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

17001555 que té per objecte les Obres de la Fase V.1 de la nova xarxa de bus, i el 

foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 

laboral, per un import de 467.576,97 euros corresponents a les baixes sobre els 

preus de licitació de les ofertes presentada pels proposats com a adjudicatari, amb 

càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. 

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

 

Districte de Ciutat Vella 

 

39.- (16PL16408)  RECTIFICAR, atès l’article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de 
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conformitat amb l’informe sobre rectificació d’errada material, emès per la 

Direcció de Serveis de Planejament, que es dona per reproduït a efectes de 

motivació, l’errada material continguda a l’acord d’aprovació inicial i suspensió 

de llicències de la Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic, Històric, Artístic, al Districte 1, de Ciutat Vella, per a incorporar el 

Patrimoni Industrial del Raval (Fàbriques i Cases-Fàbrica), adoptat per la 

Comissió de Govern en sessió de 22 de juny de 2017, en el següent sentit: On diu: 

AMPLIAR la suspensió als elements que es relacionen tot seguit, tal com 

s’especifica a l’esmentat informe de la Direcció de Serveis de Planejament que 

serveix de motivació: Núm. 3. C) Botella, 18-18bis. Casa-Fàbrica Alabau. Ha de 

dir: Núm. 3. C) Botella, 16-16bis. Casa-Fàbrica Alabau; MANTENIR la resta de 

pronunciaments de l’acord; PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona I DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

40.- (2BD 2017/074) APROVAR inicialment el Projecte d’arranjament del carrer Villarroel 

entre Provença i Còrsega, i del carrer Rosselló, entre Urgell i Villarroel, i 

renovació de l’enllumenat d’aquests trams, al Districte de l’Eixample 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'1.384.690,16 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; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 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; i ACLARIR que en aquest còmput no es 

tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

41.- (16PL16409)  PRORROGAR pel termini d’un mes, el període d’exposició pública del 

Pla Especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats a l’àrea del 

Triangle de Sants-Hostafrancs, d’iniciativa municipal,  acordat per la Comissió de 

Govern en sessió de 8 de juny de 2017, atesos els motius exposats a l’informe de 

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

motivació s’incorpora a aquest acord; PRECISAR que el termini prorrogat, 

s’amplia en un mes en cas que coincideixi, total o parcialment amb el mes 

d’agost; DETERMINAR, per tant, que l’exposició pública finalitzarà el dia 13 de 

setembre de 2017;  DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat i PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

42.- (3BD 2017 036) APROVAR inicialment el projecte executiu de reurbanització del carrer 

Indíbil i el carrer Sant Fructuós, entre Santa Dorotea i Indíbil, 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 2.509.935,51 euros, el 21% de l’impost 
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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 Calalunya; APROVAR I FORMALITZAR el 

conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys de 

línies de baixa tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal; 

SOMETRE’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 i PUBLICAR-LO a un dels diaris dels de més circulació de 

Catalunya, i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en compte els dies 

corresponents al mes d’agost. 

 

Districte de les Corts 

 

43.- (02g122/1)  DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per Alejandre Algendar 

Comunidad de Bienes i Algendar Immobles SL, contra l’acord de la Comissió de 

Govern, de 9 de març de 2017, sobre l’aprovació definitiva de l’Operació jurídica 

complementària al Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’actuació núm. 1 de la 

Modificació del PGM del sector de l’entorn del carrer Anglesola, relativa a la 

incorporació al compte de liquidació provisional de les despeses derivades de 

l’allotjament transitori d’ocupants de l’àmbit amb dret de reallotjament fins al seu 

reallotjament definitiu, pels motius que figuren en l’informe de 7 de juny de 2017 

de la Direcció de Gestió de Sòl de la Barcelona Gestió Urbanística SA que consta 

en l’expedient i que en els seus propis termes es donen per reproduïts. 

NOTIFICAR-HO individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. 

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

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

44.- (5BD 2014/134) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

Castanyer, entre Sant Gervasi de Cassoles i el carrer Bertran, al Districte de 

Sarrià–Sant Gervasi 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’1.333.750,36 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 diari 

dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents, i ACLARIR que en aquest còmput no es 

tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 

Districte de Gràcia 

 

45.- (6BD 20157083) APROVAR inicialment el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i 

memòria ambiental de reurbanització dels carrers Montornès i Capellades, al 

Districte de Gràcia 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 2.113.832,87 euros, el 21% d’IVA 
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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 diari dels de més circulació 

de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents; i ACLARIR que en aquest còmput no es tindran en 

compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

46.- (15GU33)  APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1.c) del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya, el Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 

núm. 1 de la Modificació del Pla General Metropolità als àmbits dels carrers 

Lepant i Lisboa, redactat d’ofici per l’administració actuant. SOTMETRE’L al 

tràmit d’informació pública pel termini d’un mes per a al·legacions, mitjançant la 

inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari dels 

de major difusió de la província i al tauler d’edictes de la Corporació, i a 

audiència, pel mateix termini, a les persones interessades amb citació personal. 

 

Districte de Nou Barris 

 

47.- (17GU01)  APROVAR la Tercera Addenda de Modificació del Conveni subscrit 

entre l’Institut Català del Sòl, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Veïns 

per a la renovació urbanística del barri de Trinitat Nova, de conformitat amb els 

informes tècnic i jurídic del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 10 

de gener de 2017 i de 31 de maig de 2017, amb l’informe de la Gerència 

d’Urbanisme-Ecologia Urbana de 19 de gener de 2017, amb l’informe de la 

Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic de 6 d’abril de 2017 i amb l’informe de la 

Interventora adjunta de 19 de maig de 2017, que obren a l’expedient. 

SOTMETRE a informació pública pel termini d’un mes la Tercera Addenda de 

Modificació del Conveni subscrit entre l’Institut Català del Sòl, l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Associació de Veïns per a la renovació urbanística del barri de 

Trinitat Nova de conformitat amb l’article 25.1 del Reial Decret Legislatiu 

7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i 

Rehabilitació Urbana i l’article 26.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mitjançant anuncis que es 

publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més 

circulació de la província i al Tauler d’edictes municipal. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

48.- (9BD 2017/136) APROVAR el Projecte executiu de la millora del Clavegueram dels 

carrers Clariana i Campins, barri Baró de Viver, al Districte de Sant Andreu, 

d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Tècnic del Projecte que figura a 

l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 

pressupost d'1.003.914,89 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 
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Catalunya; 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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

49.- (17GU27)  ENCARREGAR a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, 

SA, la gestió per a l’execució fins a la seva finalització, de la 1a Fase del Projecte 

executiu d’urbanització del Subsector 1 del PMU per a la reforma interior del 

Sector Perú-Pere IV – Camí de Ca l’Isidret, de conformitat amb el conveni 

d’execució de l’obra d’urbanització aprovat el 22 de juny de 2017, a formalitzar 

amb Parque Empresarial Cristalia, SL, i en els termes de l’informe de 23 de juny 

de 2017 del Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de Gestió 

Urbanística obrant a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, i a 

l’empara d’allò establert a l’article 11.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

Règim jurídic del sector públic, i amb els límits establerts a l’article 11.2 de la 

mateixa Llei. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

b) Mocions 

 

 

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 


