Ref:CG 31/17

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de
Barcelona, el dia 7 de setembre 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, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume
Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores,
Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma.
Montaner Martorell, 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 els Ims. Srs. Regidors Agustí Colom Cabau i
Eloi Badia Casas.
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.
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 26 de juliol de
2017 i l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 30 d’agost de 2017,
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
S'APROVEN.

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 DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1.-
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(1700191) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de
Barcelona, de 28 de juliol de 2017, que INICIA mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació, per
l’adjudicació del contracte de serveis de desenvolupament i implantació del Nou
Sistema de Gestió integral de la Direcció d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona i Serveis de l’Oficina Tècnica amb mesures de contractació pública
sostenible (2 Lots), per un pressupost total de licitació de 634.328,17 euros (IVA
inclòs), amb un termini d’execució de 12 mesos.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
2.- BSM, SA

(2017TRA081ING) Resolució de Director General de Barcelona de Serveis
Municipals, SA de 2 de maig de 2017, que INICIA mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària, regulació no harmonitzada, el procediment de licitació per
l’adjudicació del Contracte relatiu a la retirada, trasllat, tractament i
descontaminació dels vehicles fora d’ús abandonats i/o cedits en el municipi de
Barcelona, per un pressupost de licitació d’1.123.250,13 euros (IVA inclòs) i un
termini d’execució de dos anys.

3.- BSM, SA

(2017F024AM) Resolució del director general de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, de 3 de maig de 2017, que ADJUDICA l’Acord Marc per a la
prestació de serveis per a la producció dels actes que es duen a terme a les
instal·lacions del Parc del Fòrum de Barcelona a l’empresa Logística de Eventos,
SL i Wonderland Management, per un import màxim de 968.000 euros (IVA
inclòs) i un termini d’execució d’un any.

4.- BSM, SA

(2017RRHH084CA) Resolució del director general de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, de 16 de maig de 2017, que INICIA mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació
per l’adjudicació de l’Assegurança col·lectiva d’assistència sanitària per als
treballadors de Barcelona de Serveis Municipals, SA, per un pressupost de
licitació d’1.197.900,00 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de tres anys.

5.- BSM, SA

(2017SIST107AML1) Resolució del director general de Barcelona de Serveis
Municipals, SA de 16 de maig de 2017 que ADJUDICA el Contracte derivat de
l’Acord Marc relatiu als Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de
Barcelona: Lot 1: Serveis i Sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els
centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i servei de dades
de Barcelona de Serveis Municipals, SA a l’empresa Vodafone España, SAU per
un import màxim de 782.850,64euros (IVA inclòs) i un termini d’execució des de
la validació de la migració a 31 de desembre de 2018.

6.- BSM, SA

(2017SIST107AML2) Resolució del director general de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, de 16 de maig de 2017, que ADJUDICA el Contracte derivat de
l’Acord Marc relatiu als Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de
Barcelona: Lot 2: Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils de Barcelona
de Serveis Municipals, SA a l’empresa Vodafone España SAU per un import
màxim d’1.227.561,94 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució des de la
validació de la migració a 31 de desembre de 2018.

7.- BSM, SA

(2017SIST089CA) Resolució de Director General de Barcelona de Serveis
Municipals, SA de 16 de maig de 2017, que INICIA mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació
per l’adjudicació del Contracte relatiu als serveis de oracle database cloud
services, oracle iaas public cloud services, i subministrament de llicències oracle
diagnose pack i oracle tuning pack onpremise per a Barcelona de Serveis
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Municipals SA, per un pressupost de licitació de 785.311,78 euros (IVA inclòs) i
un termini d’execució de tres anys.
8.- BSM, SA

(2017CONS061OBOL1) Resolució de Director General de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, de 16 de maig de 2017, que ADJUDICA el Contracte per a les
obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als
processos d'inserció social i exclusió social: LOT 1: Aparcament Bonanova a
l’empresa Voracys, SL per un import màxim de 506.292,68 euros (IVA inclòs) i
un termini d’execució d’un mes i divuit dies.

9.- BSM, SA

(2017CONS061OBOL2) Resolució de Director General de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, de 16 de maig de 2017, que ADJUDICA el Contracte per a les
obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als
processos d'inserció social i exclusió social: LOT 2: Aparcament Joanic a
l’empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL per un import màxim de 400.243,18
euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d’un mes i divuit dies.

10.- BSM, SA

(2017CONS061OBOL3) Resolució de Director General de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, de 16 de maig de 2017, que ADJUDICA el Contracte per a les
obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als
processos d'inserció social i exclusió social: LOT 3: Aparcament Sant Andreu
Teatre a l’empresa CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento, SAU per un
import màxim de 437.085,74 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d’un
mes i vint dies.

11.- BSM, SA

(2017CONS061OBOL4) Resolució de Director General de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, de 16 de maig de 2017, que ADJUDICA el Contracte per a les
obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als
processos d'inserció social i exclusió social: LOT 4: Aparcament Sagrada Família
a l’empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL per un import màxim de
405.083,77.euros (IVA INCLÒS) i un termini d’execució d’un mes i divuit dies.

12.- BSM, SA

(2017SIST032CA) Resolució del director general de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, de 17 de maig de 2017 que ADJUDICA el Contracte relatiu al
Desenvolupament, implantació, migració, posta en marxa, formació i suport d’un
sistema CRM basat en Microsoft Dynamics 365 i Clickdimensions per Barcelona
de Serveis Municipals, SA a l’empresa Abast Solutions, SL, per un import màxim
de 598.345,00 euros (IVA INCLÒS) i un termini d’execució de quatre anys.

13.- BSM, SA

(2017CONS017OBO) Resolució del Director General de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, de 19 de maig de 2017, que ADJUDICA el Contracte per a les
Obres relatives al projecte executiu de millora dels entorns del Park Güell al
Districte de Gràcia: Projecte de reparació de la impermeabilització i de la
recollida d’aigües de la plaça de la Natura, amb suport als processos d’inserció
sociolaboral i d’exclusió social a l’empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL, per
un import màxim de 710.519,41 euros (IVA INCLÒS) i un termini d’execució de
vint-i-set setmanes.

14.- BSM, SA

(2017SIST101CA) Resolució de Director General de Barcelona de Serveis
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Municipals, SA, de 31 de maig de 2017, que INICIA mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació
per l’adjudicació del Contracte relatiu al Servei de desenvolupament, implantació,
migració, posta en marxa, formació i suport a la operació de la plataforma “On
aparcar per minuts” a Barcelona Serveis Municipals, S.A. per un pressupost de
licitació d’1.553.640 euros (IVA INCLÒS) i un termini d’execució de quatre
anys.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de Gràcia - Districte de Sants-Montjuïc
15.- BIMSA

(030.1619.083) El Conseller Delegat de BIMSA, el 28 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les obres de construcció de nous
punts verds de barri provisionals als Districtes de Gràcia i Sants a Barcelona amb
mesures de contractació pública sostenible amb un pressupost de licitació de
459.080,89 euros IVA exclòs que incloent IVA ascendeix a la quantitat de
555.487,88 euros.
Districte de Nou Barris - Districte d'Horta-Guinardó - Districte de Sant Andreu

16.- BIMSA

(100.1619.064 L0 4) El Conseller Delegat de BIMSA, el 6 de juliol de 2017, ha
resolt ADJUDICAR a UTE Hercal Diggers, SL – Santin Jardineria i Paisatge, SL,
les Obres relatives al projecte d’implantació de noves xarxes de reg i programació
als espais verds de la ciutat de Barcelona. Lot 4: actuacions a Horta-Guinardó,
Nou Barris i Sant Andreu, per un import de 787.157,62 euros (IVA exclòs) , i pel
termini de 5 mesos i 1 setmana.
Districte de Ciutat Vella

17.- BIMSA

(090.1619.078) El Conseller Delegat de BIMSA, el 6 de juliol de 2017, ha resolt
ADJUDICAR a Ceris Obres i Serveis, SAU les Obres relatives al projecte
executiu del carrer Sots-Tinent Navarro a l’entorn de la muralla romana i
arranjament de la mitgera, al Districte de Ciutat Vella a Barcelona, per un import
de 668.182,22 euros (IVA exclòs), i pel termini de 9 mesos.
Districte de l'Eixample

18.- BIMSA

(080.1619.157) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte
executiu d’urbanització de l’illa del mercat de Sant Antoni i dels trams de c.
Tamarit i Borrell que li són confrontats (segregat fase 1.2 àmbit de vialitatsuperilla), i projecte executiu de reurbanització dels entorns del mercat de Sant
Antoni (Fase 2), al Districte de l’Eixample, amb mesures de contractació pública
sostenible, amb un pressupost de licitació de 3.190.978,84 €, IVA exclòs.

19.- BIMSA

(080.1619.149) El Conseller Delegat de BIMSA, el 17 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte
executiu de reurbanització de l’interior d’illa jardins de Maria Mercè Marçal, al
Districte de l’Eixample de Barcelona amb mesures de contractació pública
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sostenible amb un pressupost de licitació de 832.879,68 euros, IVA exclòs.
Districte de les Corts
20.- BIMSA

(020.1619.097) El Conseller Delegat de BIMSA, el 24 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte de
reurbanització del carrer Benavent (entre Felipe de Paz i Av. Madrid) i projecte de
reurbanització del carrer Regent Medienta (entre Riera Blanca i Comte Güell), al
Districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible amb un
pressupost de licitació de 737.534,03 euros, IVA exclòs.

21.- BIMSA

(020.1619.102) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives a la reurbanització
del carrer Conxita Supervia, al barri de la Maternitat i Sant Ramon, al Districte de
les Corts a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible amb un
pressupost de licitació de 821.692,05 euros, IVA exclòs.

22.- BIMSA

(020.1619.108) El Conseller Delegat de BIMSA, l'1 d’agost de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte
executiu de reurbanització del carrer Pisuerga, al Barri la Maternitat i Sant
Ramon, al Districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible
amb un pressupost de licitació d’1.498.905,33 euros, IVA exclòs.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

23.- BIMSA

(030.1619.162) El Conseller Delegat de BIMSA, el 19 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte de
reurbanització del carrer Castanyer, entre Sant Gervasi de Cassoles i el carrer
Bertran, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb mesures de contractació pública
sostenible amb un pressupost de licitació d’1.030.879,30 euros, IVA exclòs.

24.- BIMSA

(030.1619.164) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte
executiu, memòria ambiental i estudi de seguretat i salut de reurbanització del
carrer Alberes, entre el carrer Queralt i la ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, al
Districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible amb un pressupost de licitació de 783.418,29 euros, IVA exclòs.

25.- BIMSA

(030.1619.142) El Conseller Delegat de BIMSA, el 17 de juliol de 2017, ha resolt
ADJUDICAR les Obres relatives al projecte executiu del mur de la façana a
l’aparcament de BSM de Via Augusta i Reurbanització del carrer Cardenal de
Sentmenat entre carrer Vergós i carrer Mañé i Flaquer Fase 3: Reurbanització del
carrer Cardenal de Sentmenat, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb mesures de
contractació pública sostenible a l’empresa Excavaciones y Construcciones
Benjumea SA per import de 839.234,94 euros (IVA exclòs) amb un termini
d’execució de 5 mesos.
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Districte de Gràcia
26.- BIMSA

(040.1619.087) El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres de rehabilitació de la nau
del carrer Perill 8 per a destinar-ho a un nou equipament municipal d’ateneu de
fabricació, al Districte de Gràcia de Barcelona, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 780.617,67 euros, IVA
exclòs.
Districte d'Horta-Guinardó

27.- BIMSA

(050.1619.123) El Conseller Delegat de BIMSA, el 20 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte
executiu de l’arranjament i millora de l’àmbit situat entre el carrer Vayreda i
l’institut Narcís Monturiol al Barri de Montbau, al Districte d’Horta-Guinardó,
amb mesures de contractació pública sostenible amb un pressupost de licitació de
2.148.637,64 euros, IVA exclòs.
Districte de Sant Martí

28.- BIMSA

(070.1619.199) El Conseller Delegat de BIMSA, el 24 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte
executiu, estudi de seguretat i salut i memòria ambiental de repavimentació i
altres treballs de manteniment de la Rambla central de l’avinguda Icària, al
Districte de Sant Marti; amb mesures de contractació publica sostenible amb un
pressupost de licitació de 2.464.520,46 euros, IVA exclòs.

29.- BIMSA

(070.1619.201) El Conseller Delegat de BIMSA, el 28 de juliol de 2017, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte
executiu de reurbanització de la plaça de la Infància, entre el carrer Bac de Roda,
el carrer d’Andrade i el carrer Fluvià i el carrer Concili de Trento, al Districte de
Sant Martí a Barcelona, i amb mesures de contractació pública sostenible amb un
pressupost de licitació d’1.173.366,57 euros, IVA exclòs.
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ALCALDIA
1.- (20174251)
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INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament de cascs
modulars, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, i amb
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 17003840,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un
pressupost total de licitació de 605.471,99 euros, IVA inclòs, determinat en funció
6

de preus unitaris. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació.
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida 0401-62577-13212,
dels pressupostos 2017, 2018 i 2019, amb el següent desglossament: pressupost
net 500.390,08 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
105.081,91 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupost/os posteriors a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
2.- (20174372)

APROVAR la liquidació dels costos d’operació i manteniment de la
Xarxa d’emergències i seguretat de Catalunya per a l’exercici 2016, per import de
692.115,55 euros, corresponent a l’Ajuntament de Barcelona de conformitat amb
l’acord de la Comissió Mixta de la Xarxa RESCAT celebrada el 2 de març de
2017, en execució d’allò disposat a l’Annex 1 de l’Addenda al Conveni de
col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,
aprovada per la Comissió de Govern d’1 de desembre de 2016. AUTORITZAR i
DISPOSAR l’esmentada despesa a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF
S0811001G, amb càrrec a la partida 0401 22610 13011 del pressupost de 2017.

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
3.- (907/2017)

APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos
Humans i Organització, tal i com es detalla als annexos 1 i 2. PUBLICAR la
present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció.

4.- (592/16)

MODIFICAR el contracte núm. 16003929 que té per objecte les obres
de reforma de la planta tercera de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona, en
la façana Sant Jaume, 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 data 26 de juliol de
2017 de la Cap de Secció de Logística de la Direcció de Logística i Manteniment;
i segons compareixença signada per l'empresa en data 1 d’agost de 2018;
AMPLIAR l'autorització del contracte per un import de 48.821,30 euros amb
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; i
DISPOSAR-LA a favor de Construcciones e Instalaciones Rin, S.A., NIF
A08254740; DECLARAR el reajustament de la garantia, per un import de
2.017,41 euros, que serà constituïda mitjançant retenció en preu, atesa la
sol·licitud efectuada en el seu moment per l’adjudicatari; REQUERIR a
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la modificació del
contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la
Gerència de Recursos.

5.- (2017/600)
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Barcelona i l'Associació Mundial de Grans Ciutats, Metròpolis per al
desenvolupament del projecte "Acció Estratègica Metròpolis 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 65.000,00 euros, que representa el 44,83% del projecte, que té un
import de 145.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un
import de 65.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48903/91223/0701 a favor de
l'Associació Mundial de Grans Ciutats, Metròpolis amb CIF G65011652.
REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres
mesos de la finalització del projecte presentin la justificació de l'aplicació dels
fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò
establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia,
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.
6.- (2017/625)

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, l'atorgament, mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional a l’entitat Oficina del Historiador de la ciudad de l'Habana (OHCH)
amb NIF 306.0.07364, d’una subvenció de 75.000,00 euros per a la contribució a
les accions de rehabilitació de l'escola Rafael María de Mendive (l'Habana-Cuba)
amb un cost total d’execució de 150.691,82 euros i un període d'execució de les
obres de l'1 de desembre de 2017 a l'1 de desembre de 2018. DECLARAR la noinclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els
informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR I
RECONÈIXER l'obligació de despesa, per import de 75.000,00 euros, equivalents
a un 49,77% de l'import total del projecte (150.691,82 euros) a càrrec de la
partida D/0701/79007/23291 per a l’any 2017. REQUERIR l’entitat beneficiària
per tal que en un termini no superior a sis mesos des de la finalització del projecte,
presenti un compte justificatiu amb aportació d'informe d'un auditor, que constarà
de memòria d'actuació i memòria econòmica justificativa del cost de les activitats
realitzades, d'acord amb allò previst a l'article 10.3 de la normativa general
reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.

7.- (2017/630)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS)
amb CIF G65515173 per a la realització del projecte “Vacances en Pau“ 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 50.000,00 euros, que representa el 54,37% del projecte, que té un
import de 91.962,00 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 per un import de 50.000,00 euros amb
càrrec a la partida 0701-48903-23291, distribuïts en 25.000,00 euros per a l’any
2017 i 25.000,00 euros per a l’any 2018 condicionat a l'existència de crèdit
suficient i adequat, a favor de la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del
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Poble Sahrauí (ACAPS) amb NIF G65515173. REQUERIR les entitats
beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització
del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la
presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del
conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per
a la signatura del conveni.
8.- (2017/634)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i la Fundació Solidaritat UB, amb CIF G61084950, per a la realització del
projecte “Recerca ciutadania global – Programa suport al Treball de Batxillerat “
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 53.000,00 euros, que representa el 50% del projecte, que té un import
de 106.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per
raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 53.000,00 euros amb
càrrec a la partida 0701-48903-23291, a favor de la Fundació Solidaritat UB amb
NIF G61084950. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini
no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor,
d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent
d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.

9.- (2017/646)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i l'Associació Setem Catalunya per diferents projectes i iniciatives vinculades als
conceptes de desenvolupament sostenible, economia social i solidària i comerç
just 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 254.095,00 euros, que representa el 48,3% del projecte, que té un
import de 525.692,44 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un
import de 254.095,00 euros, amb càrrec a la partida 48537/23291/0701 de la
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional distribuïts en 85.000,00 per
a l´any 2017 i 85.000,00 euros per a l'any 2018 i la partida 48903/43351/0702 del
Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidaria i Consum i distribuïts en
42.047,50 euros per a l’any 2017 i 42.047,50 euros per a l’any 2018, condicionat a
l'existència de crèdit suficient i adequat, a favor de l'Associació Setem Catalunya
amb CIF G59523910. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un
termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe
d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el
Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.

10.- (2017/656)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i el Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR en l'àmbit de
l'acció humanitària per a la Justícia Global pel Projecte "Lluita contra la violència
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sexual i la discriminació socioeconòmica de les dones a la República Democràtica
del Congo (RDC)" 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 120.000,00 euros, que representa el 15,07% del
projecte, que té un import de 796.102,58 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa a favor per un import de 120.000,00 euros, amb càrrec a la partida
48903/23291/0701 distribuïts en 60.000,00 euros per a l’any 2017 i 60.000,00
euros per a l’any 2018 condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a
favor del Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR amb CIF
G62655659. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no
superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor,
d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent
d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.
11.- (2017/657)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i el Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR en l'àmbit de
l'educació per a la Justícia Global pel Projecte "Apropa't a les persones
refugiades: escoltar, entendre i sentir" que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 30.000,00 euros, que representa el
50% del projecte, que té un import de 60.000,00 euros. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa a favor per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a la
partida 48903/23291/0701 distribuïts en 15.000,00 euros per a l’any 2017 i
15.000,00 euros per a l’any 2018 condicionat a l’existència de crèdit suficient i
adequat, a favor del Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR
amb CIF G62655659. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un
termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe
d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el
Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.

12.- (2017/663)

APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i la Fundació Autònoma Solidària per al projecte “Educació per al
desenvolupament a la universitat” 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 80.000,00 euros que representa el
49,72% del projecte, que té un import de 160.900,10 euros. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa a favor per un import de 80.000,00 euros, amb càrrec a la
partida 48903/23291/0701 distribuïts en 40.000,00 euros per a l’any 2017 i
40.000,00 euros per a l’any 2018 condicionat a l’existència de crèdit suficient i
adequat, a favor de la Fundació Autònoma Solidària amb CIF G61884359.
REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres

Ref:CG 31/17
v. 7- 9- 2017
12: 42

10

mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert
al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo
Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.
13.- (2017/633)

AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa
per un import de 813.321,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es
indicats en aquest mateix document, a favor de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera, amb NIF S2826011E, per a l'abonament del 50% del cost de
les notificacions personals derivades de l'aprovació de la Ponència de valors
cadastrals dels béns immobles urbans del municipi de Barcelona.

14.- (3-081/2017)

APROVAR l’expedient núm. 3-081/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 2.500.000,00 euros, per atendre
despeses derivades de l’actuació inversora P.03.6125.01 “Palau de Victòria
Eugenia. Rehabilitació” que va ser informada favorablement en Comissió de
Govern de 26 de juliol de 2017, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable núm. 17061491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

15.- (3-108/2017)

APROVAR l’expedient núm. 3-108/2017 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’ingrés de l’Institut
de Barcelona Esports, per atendre despeses de la Convocatòria General de
Subvencions 2017 del Districte de Sants, per un import de 38.490,00 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17071795; i
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Economia i Hisenda.

16.- (3-113/2017)

APROVAR l’expedient núm. 3-113/2017 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2017, d’import 265.412,42
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. 17072491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta
Municipal.

ÀREA DE DRETS SOCIALS
17.- (20170145)
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EXCLOURE, d’acord amb l’article 82 del Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, per no acreditar la solvència
requerida a l’apartat 3, de la clàusula 6, del plec de clàusules administratives
particulars, les proposicions presentades pels licitadors següents: - Alex y
Augusta, SL (Centre Residencial Barcino), amb NIF núm. B60422839; Residència Nuestra Señora de Meritxell, SL (Centre Residencial Nostra Senyora
de Meritxell), amb NIF núm. B60857596; - Llar d'Avis Santa Eulàlia, SL (Centre
11

residencial Llar d'Avis Santa Eulàlia), amb NIF núm. B62937537; - La Trobada,
SL (Centre residencial La Trobada), amb NIF núm. B60558434 i - Sra. Carmen
Rosa Valverde Obando (Residència Claror), amb NIF núm. 47871102Y.
ADJUDICAR el contracte 17001774-17002202 per l’import màxim de
10.581.375,28 euros (10.166.945,46 euros com a pressupost net i 414.429,82
euros en concepte d’IVA als tipus impositius del 4% i del 21%), per homologar
centres residencials de Catalunya, per concertar places residencials de caràcter
temporal adreçades a persones grans de la ciutat de Barcelona en situació
d’urgència social, segons l’ordre de classificació d’ofertes, d’acord amb allò
establert a l’article 151.1 del TRLCSP, i de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l’expedient, a les empreses relacionades a
continuació: 1.- Centre Residencial Sar Quavitae Claret, de Quavitae Servicios
Asistenciales, SAU, amb NIF núm. A80106842, als preus unitaris oferts cost/dia
plaça residencial de 51,8153 euros i cost kit primera acollida de 136,80 euros; 2.Centre Residencial Llar Sant Jordi, de Clínica Barceloneta, SAU, amb NIF núm.
A08418477, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 54,6939 euros i
cost kit primera acollida de 144,40 euros; 3.Residència Geriátrica San
Pablo, SL, de Residencia Geriatrica San Pablo, SL, amb NIF núm. B59755116,
als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 53,7500 euros i cost kit
primera acollida de 142,00 euros; 4.- Residencia Santa Rita Horta, de Assistential
Cresgra Services, SL, amb NIF núm. B62002100, als preus unitaris oferts cost/dia
plaça residencial de 51,8100 euros i cost kit primera acollida de 144,40 euros; 5.Centre Residencial Geriàtric Aragó, de Geriàtric Aragó, SL, amb NIF núm.
B59737296, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 54,7700 euros i
cost kit primera acollida de 150,50 euros; 6.- Centre Residencial Ballesol
Almogàvers, de Intercentros Ballesol, SA, amb NIF núm. A79370599, als preus
unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 55,0000 euros i cost kit primera
acollida de 100,00 euros; 7.- Residencia San Patricio, de Assistential Cresgra
Services, SL, amb NIF núm. B62002100, als preus unitaris oferts cost/dia plaça
residencial de 51,8100 euros i cost kit primera acollida de 144,40 euros; 8.Residència Matacàs, de Residència Lauria, SL, amb NIF núm. B61400776, als
preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 49,5000 euros i cost kit primera
acollida de 130,00 euros; 9.- Residencia Betania, Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul Província de Barcelona, amb NIF núm. R0800829D, als preus
unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 56,7600 euros i cost kit primera
acollida de 0,00 euros; 10.- Residencia Ergos, SA, amb NIF núm. A59312405, als
preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 55,5000 euros i cost kit primera
acollida de 140,00 euros; 11.- Sant Gervasi Residencial, de Sant Gervasi Paradís,
SL, amb NIF núm. B61787446, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial
de 57,0000 euros i cost kit primera acollida de 150,00 euros; 12.- Centre
residencial Sar Quavitae Regina, de Sar Residencial y Asistencial, SAU, amb NIF
núm. A79059085, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 57,5725
euros i cost kit primera acollida de 152,00 euros; 13.- Centre residencial hotel
residència Ficus, Residència Ficus, SL, amb NIF núm. B60825908, als preus
unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 56,5000 euros i cost kit primera
acollida de 144,00 euros; 14.- Centre residencial Vitalia Sants, de Vitalia Bilbilis,
SL, amb NIF núm. B99299968, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial
de 57,5725 euros i cost kit primera acollida de 152,00 euros; 15.- Centre
residencial SAR Quavitae La Salut- Josep Servat, de Sar Residencial y
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Asistencial, SAU, amb NIF núm. A79059085, als preus unitaris oferts cost/dia
plaça residencial de 57,5725 euros i cost kit primera acollida de 152,00 euros;
16.- Centre residencial Los Olivos, de Pareslap, SL, amb NIF núm. B66744921,
als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 56,3300 euros i cost kit
primera acollida de 145,00 euros; 17.- Centre residencial Edelweiss Vallvidrera,
de Edelweiss Ibérica, SA, amb NIF núm. B59056390, als preus unitaris oferts
cost/dia plaça residencial de 55,0300 euros i cost kit primera acollida de 145,50
euros; 18.- Centre Residencial Sar Quavitae Bonanova, de Sar Residencial y
Asistencial, SAU, amb NIF núm. A79059085, als preus unitaris oferts cost/dia
plaça residencial de 57,5725 euros i cost kit primera acollida de 152,00 euros; 19.Centre Residencial Llar de Benestar, de Llar del Benestar, SLU, amb NIF núm.
B63217566, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 52,8800 euros i
cost kit primera acollida de 120,00 euros; 20.- Centre Residencial Ballesol
Badalona, de Intercentros Ballesol, SA, amb NIF núm. A79370599, als preus
unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 55,0000 euros i cost kit primera
acollida de 100,00 euros; 21.- Centre Residencial Residència-Hotel Prudenci, de
Vila-Tona, SL, amb NIF núm. B58884271, als preus unitaris oferts cost/dia plaça
residencial de 53,4900 euros i cost kit primera acollida de 152,00 euros; 22.Centre Residencial Residencia Fátima, de Fundación Benéfica Nuestra Señora de
Fátima, amb NIF núm.G27230648, als preus unitaris oferts cost/dia plaça
residencial de 49,3100 euros i cost kit primera acollida de 150,00 euros; 23.Residència Tercera Edat Vila Valldoreix, de Vila Valldoreix, SL, amb NIF núm.
B60704194, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 53,4900 euros i
cost kit primera acollida de 152,00 euros; 24.- Residència Nostra Sra. de Fàtima
Tibidabo, de Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, amb NIF núm.
G27230648, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 52,6000 euros i
cost kit primera acollida de 150,00 euros; 25.- Centre Residencial Sar Quavitae
Sant Jordi, de Fundación SARquavitae, amb NIF núm. G61559647, als preus
unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 57,5725 euros i cost kit primera
acollida de 152,00 euros; 26.- Residència Geriàtrica Calella Mar i Sol, SL, amb
NIF núm. B61585352, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de
54,0000 euros i cost kit primera acollida de 150,00 euros; 27.- Centre Residencial
Geriatros Ca N'Amell, de Geriatros, SA, amb NIF núm. A36780245, als preus
unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 51,8153 euros i cost kit primera
acollida de 136,80 euros; 28.- Centre Residencial Ballesol Barberà, de
Intercentros Ballesol, SA, amb NIF núm. A79370599, als preus unitaris oferts
cost/dia plaça residencial de 55,0000 euros i cost kit primera acollida de 100,00
euros; 29.- Centre Residencial Casa les Monges, de Casa les Monges, SL, amb
NIF núm. B61714846, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de
56,0000 euros i cost kit primera acollida de 150,00 euros; 30.- Residencial Vitalia
Sant Just, de Vitalia Sant Just, SL, amb NIF núm. B99100216, als preus unitaris
oferts cost/dia plaça residencial de 57,5725 euros i cost kit primera acollida de
152,00 euros; 31.- Centre Residencial Sar Quavitae Can Buxeres, Sar Residencial
y Asistencial, SAU, amb NIF núm. A79059085, als preus unitaris oferts cost/dia
plaça residencial de 57,5725 euros i cost kit primera acollida de 152,00 euros; 32.Centre residencial Palau, de Glolvi, SL, amb NIF núm. B62057880, als preus
unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 56,0000 euros i cost kit primera
acollida de 150,00 euros; 33.- Centre Residencial Llar d'Avis Santa Eulàlia, Llar
d’Avis Santa Eulàlia 3, SL, amb NIF núm. B62943428, als preus unitaris oferts
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cost/dia plaça residencial de 57,0000 euros i cost kit primera acollida de 152,00
euros; 34.- Residència l'Àngelus, de Masol Residencial, SL, amb NIF núm.
B63152482, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 57,0000 euros i
cost kit primera acollida de 152,00 euros; 35.- Centre Residencial Sar Quavitae
Sabadell Ciutat, de Sar Residencial y Asistencial, SAU, amb NIF núm.
A79059085, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 57,5725 euros i
cost kit primera acollida de 152,00 euros; 36.- Centre Residencial ICAD, d'Institut
Català d'Assistència Domiciliària (ICAD), amb NIF núm. B25477936, als preus
unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 56,1000 euros i cost kit primera
acollida de 152,00 euros; 37.- Residencia la Torreta de Piera, S.L. amb NIF núm.
B61441788, als preus unitaris oferts cost/dia plaça residencial de 56,5700 euros i
cost kit primera acollida de 152,00 euros; REQUERIR els adjudicataris per a la
formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del
següent al de la recepció per part d’aquests 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.

ÀREA
DE
DRETS
TRANSPARÈNCIA

DE

CIUTADANIA,

PARTICIPACIÓ

I

Districte de Ciutat Vella
18.- (20172809)

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 50.000,00
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'Associació
d'Amics, Veïns i Comerç de la Rambla, amb NIF G58129974, per un import de
50.000,00 euros, equivalent al 99,20 % del cost total del projecte per
desenvolupar el projecte "Tast a La Rambla" que treballa i té per objectiu la
millora de la percepció del ciutadans de Barcelona vers la Rambla com a eix
vertebrador social de la ciutat, amb un cost total d’execució de 50.404,02 euros i
una durada fins al 31 de desembre de 2017, d'acord 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 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

19.- (20149204)

Ref:CG 31/17
v. 7- 9- 2017
12: 42

PRORROGAR, de mutu acord i segons estableix la clàusula 3 del plec de
clàusules administratives particulars reguladores, el termini de vigència del
contracte número 14C00008, adjudicat el 3 de setembre de 2014, que té per
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objecte la concessió de la gestió dels Casals de Gent Gran al Districte de SantsMontjuïc, durant el termini comprès entre el 10 de setembre de 2017 i el 9 de
setembre de 2018, d'acord amb el que es preveu als articles 23.2 i 278 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; AMPLIAR l'Autorització i
disposició de la despesa per un import de 332.761,74 euros amb càrrec al/s
pressupost/os i partida/des indicada/des en aquest mateix document, condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s;
DISPOSAR-LA a favor d'Esport 3 Serveis Alternatius SL NIF B62068713; i
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en un termini de 15 dies hàbils següents a
la recepció d'aquesta notificació, comparegui per a formalitzar la pròrroga del
contracte.
20.- (20179301)

EXCLOURE de la licitació que té per objecte les obres de “Reforma del
local per a adolescents i joves al carrer Leiva, 67”, contracte número 17002795,
les proposicions presentades per les empreses Contratas Vilor, SL (B97400626), i
Axis Patrimoni, SL (B59189217) per no acreditar els requisits de capacitat i
solvència assenyalats a la clàusula 6 del PCAP, de conformitat amb l’article 62
del Text refós de la llei de contractes del sector públic; ADJUDICAR el contracte
núm. 17002795, que té per objecte la “Reforma del local per a adolescents i joves
al carrer Leiva, 67”, per un import de 396.098,17 euros, IVA inclòs, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient
a Servicios e Instalaciones Aldago, SL amb NIF B61563169, i d'acord amb la
seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat
amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix
document amb el següent desglossament: import adjudicació 327.353,86 euros;
tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 68.744,31 euros; FIXAR en
16.367,69 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; i REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació,
comparegui per formalitzar el contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de Sant Martí

21.- (20171055)
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ADJUDICAR a Col·lectiu d'Esport per a tothom 10 Club amb núm. de
CIF núm.G60775715 el contracte núm. 17C00007 que té per objecte la gestió i
explotació del Complex Esportiu Municipal Bogatell per un termini de 4 anys,
amb un cànon fix anual de 4.000,00 euros anuals, en base a la proposta de la Mesa
de contractació i a l’empara del que s’estableix en el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de Contractes
del Sector Públic. NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICARLA en el perfil del contractant; REQUERIR l’adjudicatari perquè en un termini
màxim de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució comparegui per formalitzar el contracte. DONAR-NE compte a la
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Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
22.- (20144063)

PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del
contracte que té per objecte el servei per al “manteniment i reparació de les
instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona – Lot 1
”fins al 30 de setembre de 2018, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 de plec
de clàusules administratives particulars, i atesa 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 despesa del contracte número 15001694
per un import de 3.041.053,74 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
UTE Etra Bonal SA y SICE SA-N3 UTE, NIF U66270208; DECLARAR la
improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP;
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 8 dies hàbils
següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la
pròrroga del contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana.

23.- (20144063)

PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del
contracte que té per objecte el servei per a “manteniment i reparació de les
instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona – Lot 2
”fins al 30 de setembre de 2018, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 de plec
de clàusules administratives particulars, i atesa 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 despesa del contracte número 15001695
per un import de 2.571.487,74 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
Kapsch Trafficcom Transportation, SA, NIF A78107349; DECLARAR la
improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP;
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 8 dies hàbils
següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la
pròrroga del contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana.
Districte de l'Eixample

24.- (2BC 2017/135)
APROVAR definitivament el Projecte executiu de carril bici a la Gran
Via de les Corts Catalanes. Tram 2: entre carrer de Vilamarí i carrer d’Aribau, 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 a
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 824.983,31 euros el 21%
d’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
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règim local de Catalunya (TRLLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler
d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona i ENCARREGAR a la societat municipal
BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sants-Montjuïc
25.- (17obo65)

APROVAR inicialment el “Projecte executiu d’urbanització del Polígon
d’Actuació Urbanística del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de
l’entorn dels Jardins de Màlaga” al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona,
d’iniciativa publicoprivada, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 5 de
juliol de 2017, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es
dóna per reproduït, amb un import de 311.975,93 euros, més el 21% de l’impost
del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit projecte durant un termini
d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOP), termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.

26.- (17GU07)

RESOLDRE les al·legacions formulades pel Sr. Jordi Cercó Gallego i
per les Sres. Eulàlia i Blanca Casadesús Solà, dins del tràmit d’informació pública
dels projectes d’estatuts i de bases d’actuació per a la constitució de la Junta de
Compensació del Polígon d’actuació urbanística B de la MPGM al carrer Juan de
Sada i el seu entorn, en el sentit que justificadament i raonada figura en l’informe
del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 31 de juliol de 2017 que
consta en l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. APROVAR
definitivament, de conformitat amb l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els Projectes
d’estatuts i de bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació
del PAU B de la MPGM al carrer Juan de Sada i el seu entorn, formulats per
propietaris que representen més del 50% de la superfície del PAU. PUBLICAR
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb inserció dels
projectes d’estatuts i de bases d'actuació aprovats definitivament, i en un dels
diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a les
persones propietàries perquè en el termini de vint dies puguin manifestar la seva
decisió d’adherir-se a la futura entitat, amb l’advertiment que la falta
d’incorporació a la Junta de compensació, o bé del compromís de participar en
l’execució del planejament en els termes establerts a l’article 11 dels Estatuts,
podrà donar lloc a l’expropiació o a la reparcel·lació de les finques no
incorporades, en els termes establerts a l’article 136.4 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.

27.- (15E00036)

RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació
pública pels srs. Jaume, David, Margarita i Montserrat Montfort Romagosa, en els
termes que figuren a l’informe emès per la societat municipal Barcelona Gestió
Urbanística SA, el 14 de juliol de 2017, que consta a l’expedient i que es dóna per
íntegrament reproduït; APROVAR definitivament, la relació de béns i drets
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afectats per l’expropiació de les finques núm. 26 i 29 del carrer de l’Aviador Ruiz
de Alda, qualificades vial cívic (clau 5b) per la Modificació puntual del Pla
General Metropolità a l’illa de la barriada del Plus Ultra-La Vinya, del Districte
de Sants-Montjuïc, aprovada definitivament el 15 d’abril de 2015; INICIAR
l’expedient d’expropiació; NOTIFICAR individualment als afectats l’inici de
l’expropiació per a que en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin
els seus drets, cas que no ho hagin fet a la fase d’informació pública, i proposin el
preu en que els valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de
se-ne ocupants, a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei
d’Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
advertint als ocupants dels immobles, i a tots aquells als quals afecti, que hauran
de desallotjar la finca en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data
de la notificació, previ pagament o dipòsit de la indemnització que si s’escau
pugui correspondre i, en el supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze
dies no hi hagi mutu acord; INICIAR la peça separada de preu just, d’acord amb
allò establert a l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu
Reglament i a l’article 157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals; PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents
anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a un dels diaris de més circulació de la
província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada
definitivament.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
28.- (17GU15)
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RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació
pública pels Srs. Josep Ma i Rafael Riera Aragó, en els termes que figuren a
l’informe emès per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA el 21
de juliol de 2017, que consta a l’expedient i que es dóna per íntegrament
reproduït; APROVAR definitivament, la relació de béns i drets afectats per
l’expropiació d’una porció de terreny de 20,85 m2 de superfície de la finca
número 6-8 del carrer Menor de Sarrià, qualificats de via cívica (clau 5b) per la
Modificació del Pla General Metropolità del Centre Històric de Sarrià (casc nucli
antic), aprovada definitivament el 22 de desembre de 2008 per la Subcomissió
d’Urbanisme del municipi de Barcelona; INICIAR l’expedient d’expropiació;
NOTIFICAR individualment als afectats l’inici de l’expropiació perquè en el
termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, en cas que no
ho hagin fet a la fase d’informació pública, i proposin el preu en que els valorin, i
el termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser ocupants, a fi
d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei d’Expropiació
Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants
dels immobles i a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en
el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, previ
pagament o dipòsit de la indemnització que si s’escau pugui correspondre i, en el
supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord;
INICIAR la peça separada de preu just, d’acord amb allò establert a l’article 29 de
la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament i a l’article 157 i
següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; PUBLICAR aquest acord
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la
Província, i a un diari dels de més circulació de la província, amb publicació
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íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament.
29.- (16GU28)

DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 1 de
l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment
del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat per
la Sra. Elena Crumols Benedid el 9 de juny de 2016, en relació a la finca núm. 24
del carrer Bosc, qualificada majoritàriament de sistema general d’espais lliures:
parc forestal a conservar en àrees de bosc existent (clau 27) per la Modificació del
Pla General Metropolità dins de l’àmbit del Parc de Collserola, aprovada
definitivament el 13 de desembre de 1990, i d’edificació aïllada subzona
unifamiliar VIII (clau 20a/11) pel Pla General Metropolità aprovat definitivament
el 14 de juliol de 1976, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció
d’Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió Urbanística, SA de 22 de juny de
2017, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament
reproduït.

30.- (17PL16480)

DENEGAR l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la
concreció d’ús i ordenació de l’equipament de la Torre Bellesguard situada al
carrer Bellesguard, 20, promogut per Set Propines SL, atesa l’existència de motius
determinants de la seva denegació, 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; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.

31.- (5BD2016/172)
APROVAR definitivament el Projecte bàsic i executiu d’adequació del
Casal de Gent Gran de Sant Ildefons, al carrer Marià Cubí 111, al Districte de
Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb la
Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 700.541,75 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-HO
a les parts interessades; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament de Barcelona; FACULTAR el Gerent del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi per a formalitzar el Conveni específic de cessió d’us d’instal·lacions i
servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL
Unipersonal de línies de Baixa Tensió que figura al Projecte de referència; i
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Gràcia
32.- (11G71)
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REFUSAR, d’acord amb l’establert a l’art. 30 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, el full d’apreuament particular que va formular l'1 de febrer de 2017 la
Sra. Isabel Monforte Otterbach en nom i representació dels Srs. Andreu i Víctor
Miralta Gamisans, per l’import d’1.310.963 euros, sense incloure-hi el premi
d’afecció, en relació al preu just per l’expropiació de la finca número 38 del carrer
Bolívar, qualificada de sistema de Parcs i jardins de nova creació de caràcter local
(6b), per la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’avinguda de
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l’Hospital Militar – Farigola, aprovada definitivament el 27 de maig de 2002;
APROVAR, d’acord amb l’establert a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, el full d‘apreuament municipal que per import de 597.640,10 euros,
incloent-hi el premi d’afecció, ha redactat el Departament de Projectes de Gestió
Urbanística de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, el 29 de juny de
2017; NOTIFICAR-HO a la propietat perquè dins dels deu dies següents l’accepti
llisament i planerament o bé el rebutgi, formuli les al·legacions i aporti les proves
que consideri adients i, en tal cas, REMETRE l’expedient al Jurat d’Expropiació
perquè fixi el preu just.
Districte d'Horta-Guinardó
33.- (16GU08/02)

REFUSAR, d’acord amb l’establert a l’art. 30 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, el full d’apreuament particular que ha formulat la Sra. Mireia Graells
Mohedano, en nom i representació dels drethavents de la Sra. Carmen Pérez
Sanchís, de la Sra. Rosario Cahors Verdiell, i dels germans Nuria, Fco. Javier,
Gemma i Montserrat Alay Pérez, per import d’1.399.878,90 euros en relació al
preu just per l’expropiació de la finca número 63-71 del carrer Maurici Vilomara
de 1.364 m2, inclosa dins l’Actuació Aïllada Font d’en Fargas 1 de la Modificació
del Pla General Metropolità a l’àmbit dels Tres Turons, aprovada definitivament
el 15 de novembre de 2010, i qualificada de sistema de parcs i jardins urbans (clau
6a); APROVAR, d’acord amb l’establert a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, el full d‘apreuament municipal que per import de 824.444,07 euros,
inclòs el 5% en concepte de premi d’afecció, ha redactat la Direcció
d’Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió Urbanística, SA, el 13 de juliol de
2017, amb la conformitat del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 21 de juliol de 2017;
NOTIFICAR-HO als interessats perquè dins dels deu dies següents l’acceptin
llisament i planerament o bé el rebutgin, formulin les al·legacions i aportin les
proves que considerin adients i, en tal cas, REMETRE l’expedient al Jurat
d’Expropiació perquè fixi el preu just.

34.- (16GU29/01)

REFUSAR el full d’apreuament particular presentat per l’entitat
mercantil Josel, SLU per un import de 8.972.518,87 euros (inclòs el 5% de premi
d’afecció), com a preu just per l’expropiació de la finca núm. 40-46 del carrer
Xiprer (també ptge. Garcini núm. 15) qualificada d’equipament comunitari de
nova creació de caràcter local (clau 7b), per la Modificació del Pla General
Metropolità per a l’ús com a equipament de la finca de Can Garcini, aprovada
definitivament el 14 d’abril de 2016 per la Subcomissió d’Urbanisme de
Barcelona i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 5 de maig
de 2016; APROVAR, d’acord amb l’establert a l’article 30.2 de la Llei
d’Expropiació Forçosa, el full d’apreuament municipal per un import
7.040.516,05 euros (inclòs el 5% de premi d’afecció) redactat pel Departament de
Projectes de Gestió Urbanística de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de
13 de juliol de 2017; NOTIFICAR-HO a la propietat perquè dins dels deu dies
següents l’accepti llisament i planerament o bé el rebutgi, i formuli les
al·legacions i aporti les proves que consideri adients i, en tal cas, REMETRE
l’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just.
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35.- (7BD 2016/046)
APROVAR definitivament el Projecte executiu d’arranjament i millora
dels jardins situats al passeig de Maragall, 383-389, al Districte Horta-Guinardó
de Barcelona. Fase 2, 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’1.035.593,75 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-HO a les parts
interessades; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB),
a la Gaseta Municipal i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona; i
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Nou Barris
36.- (17obo67)

APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització del carrer Inca al
Turó de la Peira (Illa Q)” al Districte de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa
pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 20 de juliol de 2017, que
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït,
amb un import de 545.435,85 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit
(IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i SOTMETRE a
informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia
següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.
Districte de Sant Andreu

37.- (16GU14)
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DESESTIMAR les al·legacions presentades el 25 d’octubre de 2016, pel
Sr. Juan Sacristan Tarragó, advocat, en nom i representació dels hereus de la Sra.
Mercedes Ribó Sanchís (Srs. Ramon, Ricard, Maria-Lourdes, Maria-Mercè (o
Mercè), Maria-Montserrat, Antoni-Lluís, Maria-Esperança, Maria-Inmaculada i
Jesús Bracons Ribó), i el 22 de novembre de 2016, pels Srs. Maria Àngels, Carlos
Maria, Josep Maria, Ana Maria i Maria Eulàlia, Alsina Ribó, i el Sr. Pau Alsina
Garcés, durant el tràmit d’informació pública i audiència als interessats de l’acord
de la Comissió de Govern de 8 de setembre de 2016, relatiu a l’inici de
l’expedient d’ocupació directa d’una porció de 388 m2 de la finca situada al carrer
Foc Follet núm. 77-99, cantonada passeig Enric Sanchís núm. 17-25, finca
registral 551, pels motius que raonadament i justificada consten en l’informe del
Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 10 de juliol de 2017, que obra
a l’expedient i que a efectes de motivació es dóna per íntegrament reproduït.
APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 156 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i
l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme, la relació de béns i drets afectats i la necessitat
d’ocupació directa que implica la declaració d’urgència d’ocupació de la porció
de 388 m2 de la finca situada al carrer Foc Follet núm. 77-99 cantonada passeig
Enric Sanchís núm. 17-25, finca registral 551, qualificada de sistema
d’equipament (clau 7b2), inclosa en la Unitat d’actuació 2 del Pla especial de
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reforma interior per a les zones de remodelació a l’entorn del passeig d’Enric
Sanchís, aprovat definitivament pel plenari del Consell Municipal el 21 de
desembre de 2001, a executar mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació
en la modalitat de compensació bàsica; PUBLICAR-HO al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la província i al
Tauler d’edictes municipal i NOTIFICAR-HO a les persones interessades, de
conformitat amb l’article 215.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. DONAR-NE compte a la
Comissió d'Ecologia, urbanisme i Mobilitat.
Districte de Sant Martí
38.- (17GU33)

DESESTIMAR la sol·licitud efectuada per la mercantil Serveis de
l’Espectacle Focus, SA el 18 d’abril de 2017, relativa a l’inici per part de
l’Ajuntament de l’expropiació de la finca del passatge Trullàs núm. 8 pels motius
que raonadament i justificada consten en l’informe del Departament de Projectes
de Gestió Urbanística de 4 de juliol de 2017, que obra en l’expedient i que a
efectes de motivació, es dona per íntegrament reproduït; i NOTIFICAR-HO a
l’interessat.

39.- (17PL16493)

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de
l’edifici industrial consolidat situat al carrer Badajoz, 32, promogut per Valontime
SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

40.- (10BC 2015/056)
APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització de les zones verdes
de la Unitat d’Actuació 11 del PERI Diagonal Poble Nou inclosa en la MPGM
22@, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe Tècnic del Projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a
aquests efectes es dona per reproduït, per un import de 2.694.620,86 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; NOTIFICAR a la Junta de
Compensació de la UA 11 del PERI Diagonal Poble Nou; PUBLICAR aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a un dels diaris de
més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de la
Corporació; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de
l’actuació.
41.- (10BD 2015/059)
APROVAR definitivament el Projecte bàsic i executiu i estudi de
seguretat i salut per a la rehabilitació de les façanes i instal·lacions de l’Ateneu la
Flor de Maig al carrer Doctor Trueta 195, al districte de Sant Martí de Barcelona,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del
Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost de 607.064,33 euros, el 21% de l’impost del valor
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
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Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR-HO a les parts
interessades; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament
de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de
l’Actuació.
b) Mocions
ÀREA
DE
DRETS
TRANSPARÈNCIA

DE

CIUTADANIA,

PARTICIPACIÓ

I

Districte de Sants-Montjuïc
Única.- (20179301)
ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número
17002795 que té per objecte "Reforma local per adolescents i joves al carrer
Leiva" per un import de 156.340,00 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es
indicades en el document comptable.
S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n,
també per unanimitat, la urgència.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió
a les onze hores.
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