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Ref:CG 18/17 

 

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

Barcelona, el dia 11 de maig de 2017 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia Gerardo Pisarello 

Prados, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi 

concorren les Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví, 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 els Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia Jaume Collboni 

Cuadrado i Jaume Asens Llodrà. 

 

 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 4 de maig 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.- (EM 2017-01/01) CESSAR en l’exercici de l’activitat econòmica acordada pel Plenari del 

Consell Municipal el 20 de desembre de 2002, consistent en la participació, 

mitjançant la societat instrumental Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 

en el capital de la mercantil Mediacomplex, SA, per manca d’interès públic en la 

seva continuïtat segons es justifica a la Memòria que figura a l’expedient. 

APROVAR, en conseqüència, en tant que l’Ajuntament de Barcelona és 

l’accionista únic de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, l’alienació de 

les accions que aquesta societat té en la societat Mediacomplex, SA, de manera 

que la referida activitat econòmica es considerarà extingida i liquidada a tots els 

efectes, una vegada executada la transmissió de les accions indicades de 

Mediacomplex, SA que pertanyen a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 

com a resultat de la subhasta pública, mitjançant la qual es seleccionarà 

l’adquirent de les mateixes, i amb l’ingrés a la tresoreria de l’import resultant 

conforme al Plec de Bases de l’esmentada subhasta i al Pacte de Socis subscrit 

pels socis de Mediacomplex, SA, denominat “Contracte entre Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, S.A. i Rilson XXI Inmuebles, SL per a la venda 

conjunta de les accions de Mediacomplex, S.A. que posseeixen”. APROVAR el 

Plec de Bases de la licitació que ha de regir la subhasta pública per a l’alienació 

de les accions de Mediacomplex, SA així com els seus documents annexos, que 

s’acompanyen al present acord. AUTORITZAR a Barcelona d’Infrastructures 

Municipals, SA a alienar les accions de Mediacomplex, SA, de què n’és titular, 

facultant-la àmpliament per tal que pugui convocar i seguir per tots els seus 

tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant subhasta pública, així 

com portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva 

adjudicació. RESTAR assabentat del Pacte de Socis de Mediacomplex, SA, 

denominat “Contracte entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. i 

Rilson XXI Inmuebles, SL per a la venda conjunta de les accions de 

Mediacomplex, S.A. que posseeixen”, subscrit el 8 de maig de 2017, declarant, en 

atenció als acords aquí adoptats, acomplerta la condició suspensiva a què les parts 

el van  subjectar. CONDICIONAR l’efectivitat de la venda a l’informe favorable 

de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya previst a 

l’article 209 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 els 

anteriors acords a informació pública durant un període de trenta dies hàbils i, en 

el supòsit que no s’hi presentin al·legacions o reclamacions, TENIR-LOS per 

aprovats definitivament. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

2.- (CO 2017-05/12) APROVAR el Conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament 

dels serveis de salut pública a la ciutat de Barcelona per al període 2017-2020; 
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AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 51.829.059,69 euros a favor de 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb càrrec a la partida esmentada en el 

document comptable, dels Pressupostos dels anys 2018-2020 d’acord amb 

l’establert en l’apartat A1 de l’annex 2 del conveni i subordinada al crèdit que per 

a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos; FACULTAR l’Alcaldia per 

a realitzar totes les actuacions necessàries que es derivin d’aquest acord. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (16SD0297NT) ESTIMAR parcialment les al·legacions formulades durant el període 

d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i 

vehicles de Barcelona, aprovada inicialment per acord de la Comissió d’ecologia, 

urbanisme i mobilitat de 15 de febrer de 2017, d’acord amb l’assenyalat a 

l’informe de la Gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures que obra a 

l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació, i INCORPORAR les 

al·legacions estimades en el text de la modificació que es sotmet a aprovació 

definitiva. APROVAR definitivament la modificació de l’Ordenança de circulació 

de vianants i vehicles de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 

27 de novembre de 1998, per tal d’incloure-hi determinacions relatives als 

vehicles de mobilitat personal, al transport de mercaderies, al de mercaderies 

perilloses i al transport escolar. DEIXAR sense efecte qualsevol norma municipal 

aprovada amb anterioritat que contradigui l’establert per aquesta modificació. 

PUBLICAR  al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al web 

municipal. 

 

4.- (2017 SD 0079 CO (Exp. 760/17) APROVAR el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament 

de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’establiment del 

calendari anual d’aportacions al sistema de finançament metropolità i el programa 

de col·laboració en l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures 

del municipi de Barcelona.  AUTORITZAR I DISPOSAR en favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, la quantitat de 85.277.335,22 

euros, en concepte de transferències corrents corresponents a les aportacions de 

l’Ajuntament al sistema de finançament metropolità, en compliment del conveni 

de col·laboració a què fa referència el punt Primer i el conveni anterior de 4 de 

desembre de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 46404/943110703 o 

aquella que correspongui en exercicis futurs, precisant que l’import de 

39.915.757,46 euros  corresponent a l’exercici 2016, que figura en el conveni, ja 

es va consignar i obligar en la seva totalitat en el pressupost 2016. El calendari de 

pagaments anuals és el següent: 1) Exercici 2017: 20.426.142,61 euros. 2) 

Exercici 2018: 20.426.142,61 euros. 3) Exercici 2019: 20.425.050,00 euros. 4) 

Exercici 2020: 12.000.000,00 euros. 5) Exercici 2021: 12.000.000,00 euros. 

CONSIGNAR la despesa de 34.000.000,00 euros amb càrrec al capítol 6, 

d’inversions, del Pressupost municipal, per realitzar el programa de col·laboració 

en l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de 

Barcelona, en els exercicis 2017, 2018 i 2019. PRECISAR que l’aprovació de la 

despesa d’exercicis futurs dels acords anteriors, resta sotmesa a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 

derivades del present acord. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l'Im. Sr. 
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Gerardo Pisarello Prados, la signatura del present Conveni. FACULTAR la 

Comissió de Govern municipal el desenvolupament del Programa de col·laboració 

en l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de 

Barcelona 2017-2019, que figura com annex en el conveni. NOTIFICAR el 

present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. TRAMETRE una còpia 

d’aquest acord i del conveni aprovat a la Direcció General d’Administració Local 

del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya. TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat 

a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del 

Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en 

compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 

administratiu de Catalunya, en redacció donada per la Llei 16/2015. PUBLICAR 

un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en la Gaseta municipal. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

5.- (15PL16336)  DONAR conformitat al Text Refós de la Modificació Puntual del Pla 

General Metropolità als solars del carrer Princesa 21, Boquer 8-12 i Sant 

Bartomeu 5-7, d’iniciativa municipal, que recull i integra en un únic text adaptat, 

les prescripcions assenyalades en l’acord adoptat per la Subcomissió d’Urbanisme 

del municipi de Barcelona, sessió de  20 de febrer de 2017, que va aprovar 

definitivament la MPGM, supeditant la publicació al DOGC i conseqüent 

executivitat de l’acord al compliment de les prescripcions imposades; tot això de 

conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; TRAMETRE el 

Text Refós a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

6.- (16PL16438)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en 

l’àmbit de Can Batlló-Magòria, 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 d'Horta-Guinardó 

 

7.- (16PL16440)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la qualificació de vial del 

passatge Arc de Sant Martí, d’iniciativa municipal. 
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Districte de Sant Andreu 

 

8.- (15PL16367)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial de Protecció del subàmbit Poble Antic i 

del nucli antic de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a 

què fa referència l’informe de la Direcció 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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

9.- (17PL16449)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l’edifici industrial 

consolidat, situat al carrer Ciutat Granada número 123, promogut per Jonko SL. 

 

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. 

 

 

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 
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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.- (03-FB-Bonificació IBI piscina La Clota) DECLARAR d’utilitat municipal la instal·lació 

esportiva municipal de la Piscina La Clota, del CEM Olímpics Vall d’Hebron; 

d’acord amb els informes i dictamen que consten a l’expedient, als efectes del que 

preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de 

Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de 

l’IBI corresponent a l’exercici 2017 i successius. DONAR-NE trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
 

2.- (SJ-17-036)  DECLARAR d’utilitat municipal la instal·lació esportiva municipal 

camp de futbol Júpiter; d’acord amb els informes i dictamen que consten a 

l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 

reguladora de l’Impost de Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 

95% de la quota íntegra de l’IBI corresponent a l’exercici 2017 i successius; i 

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

3.- (E.04.6001.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), 

la transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-

85309219), del 45,94% de la concessió d’ús privatiu que ostenta respecte el 

subsòl de la finca municipal ubicada al carrer Menéndez i Pelayo, cantonada amb 

el carrer Martí Franqués núm. 14, destinada a les instal·lacions de la subestació 

anomenada Facultats, atorgada per l’acord de la Comissió de Presidència, Hisenda 

i Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, i per l’acord de la Comissió 

d’Hisenda i Pressupostos, de 20 de setembre de 2007, per tal de donar compliment 

a les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, 

de 27 de novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 

Llei del Sector Elèctric; la nova concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels 

drets i obligacions establerts al Plec de clàusules reguladores de la concessió 

aprovat per l’esmentat acord.  
 

4.- (E.07.6008.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), 

la transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España, SAU (CIF A-

85309219), del 44,89% de la concessió d’ús privatiu que ostenta respecte el 

subsòl de la finca municipal ubicada al carrer Lepant núm. 373-387 amb 

Travessera de Gràcia núm. 375*LX, destinada a les instal·lacions de la subestació 

anomenada Eixample, atorgada per acord de la Comissió de Presidència, Hisenda 

i Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, per tal de donar compliment 

a les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, 

de 27 de novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 

Llei del Sector Elèctric, la nova concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels 

drets i obligacions establerts al Plec de clàusules reguladores de la concessió 

aprovat per l’esmentat acord. 
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5.- (E.10.6007.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), 

la transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-

85309219), del 33,25% de la concessió d’ús privatiu que ostenta respecte el 

subsòl de la finca municipal ubicada al carrer Tánger 95*LX-97 cantonada carrer 

Ciutat de Granada, destinada a les instal·lacions de la subestació anomenada 

Tànger, atorgada per l’acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i 

Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, per tal de donar compliment a 

les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, 

de 27 de novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 

Llei del Sector Elèctric; la nova concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels 

drets i obligacions establerts al Plec de clàusules reguladores de la concessió 

aprovat per l’esmentat acord. 

 

6.- (E.03.6007.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Lleida davant núm. 43 amb el núm. del codi 

d’activitat 195 formulada pel Sr. Antonio Milena Martínez i, com a conseqüència, 

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. 

 

7.- (E.08.6001.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Isard davant núm. 2 amb el núm. del codi 

d’activitat 178 formulada per la Sra. Rosa Isabel Domínguez Blasco i, com a 

conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; 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. 

 

8.- (E.10.6086.16) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la Gran Via de les Corts Catalanes davant núm. 

1006, amb el núm. del codi d’activitat 168, formulada per la Sra. Laura Vila Feliu 

i, com a conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; 

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 DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

9.- (014/2017-SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor 

Abel Plana i Campos, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del 

Districte de Nou Barris -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 

d’abril de 2017, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial, en un 

percentatge del 75%, en virtut de la resolució de la Regidora del Districte de 26 

d’abril de 2017- i l’activitat privada per compte aliena que declara, com a oficial 

de 2a d’òptica a l’empresa Germans Òptics, SL (Opticalia Florit). Aquesta 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
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prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i 

d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores 

del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present 

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

de les circumstàncies relatives al mateix. 

 

10.- (1/17)  MODIFICAR l'adjudicació del contracte núm. 16002928, que té per 

objecte la contractació de la neteja i recollida selectiva dels Edificis i Locals 

Municipals adscrits a les Gerències i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, 

aprovada per Acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 2016, en execució de 

la resolució 68/2017 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el 

sentit d’incloure l’oferta inicialment exclosa de l’empresa Optima Facility 

Services, SL; i, per tant, ADJUDICAR els lots que s’indiquen a continuació (Lots 

1 a 10), per un import de 28.811.969,32 euros, (IVA inclòs), de conformitat amb 

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

les seves proposicions, en ser considerades les ofertes més avantatjoses segons els 

criteris d’adjudicació establerts al plec i les preferències declarades per les 

empreses, pels preus unitaris oferts i amb el següent desglossament: - Lot núm. 1 

(Contracte 16005211): Districte de Ciutat Vella, Gerència de Recursos i Gerència 

de Recursos Humans, per un import de 5.907.054,78 euros (IVA inclòs), a 

l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - Lot núm. 2 

(Contracte 16005213): Districte de l’Eixample, per un import de 2.086.993,46 

euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, 

amb NIF B61399408; - Lot núm. 3 (Contracte 16005217): Districte de Sants-

Montjuïc, per un import de 2.124.436,16 euros (IVA inclòs), a l’empresa 

Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - Lot núm. 4 (Contracte 

16005220): Districte de les Corts, Gerència de Drets Socials, per un import de 

3.064.155,18 euros (IVA inclòs), a l’empresa Optima Facility Services, SL amb 

NIF B60124831; - Lot núm. 5 (Contracte 16005222): Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi, Gerència de Seguretat i Prevenció, per un import de 4.162.540,40 euros 

(IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - Lot 

núm. 6 (Contracte 16005223): Districte de Gràcia, Gerència d’Ecologia Urbana, 

per un import de 2.251.392,36 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges 

Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - Lot núm. 7 (Contracte 

16005224): Districte d’Horta-Guinardó, per un import d'1.978.266,34 euros (IVA 

inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, amb NIF 

B61399408; - Lot núm. 8 (Contracte 16005225): Districte de Nou Barris, per un 

import de 2.106.118,48 euros (IVA inclòs), a l’empresa Optima Facility Services, 

SL amb NIF B60124831; - Lot núm. 9 (Contracte 16005226): Districte de Sant 

Andreu, per un import de 2.252.305,88 euros (IVA inclòs), a l’empresa OHL 

Servicios Ingesan, SL, amb NIF A27178789; - Lot núm.10 (Contracte 16005227): 

Districte de Sant Martí, per un import de 2.878.706,28 euros (IVA inclòs), a 

l’empresa Optima Facility Services, SL amb NIF B60124831; ANUL·LAR les 

disposicions de despesa anteriorment efectuades i DISPOSAR a favor de 

cadascun dels adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a 

la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en les relacions que s’hi 

adjunten, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
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anterior a l'actual; REQUERIR els adjudicataris per a formalitzar el contracte en 

el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per 

part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 

transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i 

no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 

formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; CANCEL·LAR i 

RETORNAR les garanties definitives, que s’indiquen a continuació, ingressades 

per les empreses anteriorment adjudicatàries i que, com a conseqüència de la 

resolució del Tribunal, han perdut aquesta condició: Lot núm. 2 (Contracte 

16005213), garantia per un import de 86.239,40 euros, amb núm. de dipòsit 

109189, ingressat a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa Multiserveis 

Ndavant, SL  amb NIF B60579240; Lot núm. 3 (Contracte 16005217), garantia 

per un import de 87.786,62 euros, amb núm. de dipòsit 109181, ingressat a la 

Tresoreria de la Corporació per l’empresa La Bruixa Neteges Generals i 

Manteniments, SL, amb NIF B61399408; Lot núm. 4 (Contracte 16005220), 

garantia per un import de 126.617,98 euros, amb núm. de dipòsit 109204, 

ingressat a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa Lacera Servicios y 

Mantenimiento, SA, amb NIF A33123498; Lot núm. 8 (Contracte 16005225), 

garantia per un import 87.029,69 euros, amb núm. de dipòsit 109179, ingressat a 

la Tresoreria de la Corporació per l’empresa OHL Servicios Ingesan, SL, amb 

NIF A27178789. 

 

11.- (20164274)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte núm. 

16003999, que té per objecte el subministrament, en la modalitat d’arrendament, 

de 30 escúters elèctrics amb distintius, destinats al servei de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, per un període de 72 mesos i un màxim de 45.000 quilòmetres, 

d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, per un import de 

50.287,18 euros, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels pressupostos de 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, segons relació comptable que consta 

a l'expedient, atesa la baixa produïda per l’adjudicació del contracte a Alphabet 

España Fleet Management SA, amb NIF A91001438,  aprovada per acord 

d'aquesta Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció, de 19 d’abril de 2017. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

12.- (01-2014CD43951) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar consistents en l’adequació dels mitjans passius i actius contra incendis i 

de l’evacuació de l’edifici del Palau de la Música Catalana al carrer Amadeu 

Vives, núm. 1 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2014, 

CONCEDIR a la Fundació Orfeó Català-Palau Música Catalana per les 

esmentades obres a realitzar en equipaments comunitaris promoguts per entitats 

privades a l’edifici del Palau de la Música Catalana, al carrer Amadeu Vives 1, 

una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres de 23 de 

desembre de 2014, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en 

l’article 7è.1.A1 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la 

bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 
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instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 11.947,88 euros, es redueix 

en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 4.181,76 euros, quedant 

només obligat a pagar 7.766,12 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat  a 

l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

13.- (01-2016CD09426) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

d’instal·lació d’ascensor i supressió de barreres arquitectòniques en l’edifici situat 

al carrer Om 8 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2016, 

CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Om 8, per les esmentades 

obres d’instal·lació d’ascensor i supressió de barreres arquitectòniques en l’edifici 

situat al carrer Om 8, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat 

d’obres, de 3 de març de 2016, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò 

establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la 

bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 

instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.937,24 euros, es redueix en 

un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 1.743,52 euros, quedant només 

obligat a pagar 193,72 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat  a l’institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

14.- (03-2014LL05177) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció d’edifici destinat, entre d’altres, a 33 habitatges de protecció 

oficial, als terrenys situats al carrer Constitució núms. 73-77 i de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a Proha, SCCL la bonificació 

del 90% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

generada per la concessió de la llicència, de 2 de juliol de 2014 (exp. 03-

2014LL05177) a la part amb protecció; atès que s’ajusta a allò establert en 

l’article 7è de l’esmentada ordenança, ja que es tracta d’obres destinades a la 

venda d’habitatge social de promoció pública o per entitats sense ànim de lucre, 

adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016; i DONAR-

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

 

15.- (H124-2016-0003/04-2016CD18629) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les 

obres de reforma interior de locals de laboratori de bioquímica i hematologia de 

l’hospital de la Maternitat, ubicat al carrer Dr. Salvador Cardenal, 2-6; i de 

conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; 

CONCEDIR a l’Hospital Clínic de Barcelona la bonificació del 70% sobre la 

quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada pel comunicat 

d’obres núm. 04-2016CD18629, essent la quota total de 465,35 euros, aplicant la 

bonificació del 70% la quota resultant exigible és de 139,61 euros; atès que 

s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, ja que les obres 

de reforma interior de locals de laboratori de bioquímica i hematologia de 

l’hospital de la Maternitat es duen a terme per part d’una entitat de caràcter 

públic; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

16.- (09-2014LL11177) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció d’edifici de nova planta per ubicar-hi les dependències del 

nou centre Guttmann “La Sagrera”, als terrenys situats al carrer Garcilaso número 
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49-73 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a 

Fundació Institut Guttmann la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 

9 de setembre de 2014 (exp. 09-2014LL11177), per a l’edificació de les 

dependències del nou centre Guttmann “La Sagrera”, destinades a equipament 

privat sanitari-assistencial; atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 

l’esmentada ordenança, ja que les obres s’executen per una entitat sense ànim de 

lucre, 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. 

 

17.- (10-2013LL34581) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres per la 

construcció d’un edifici PB+3 destinat a l’ampliació de l’equipament docent 

Escola Voramar del carrer Ramon Turró 132, que són  objecte de la llicència 

d’obres majors 10-2013LL34581; CONCEDIR a la Fundació privada Voramar  la 

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

Obres donat que resulta procedent, d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de 

l’Ordenança Fiscal 2.1., atès que les obres es realitzen per una entitat sense ànim 

de lucre, en sòl qualificat d’equipaments i van destinades a un equipament dels 

inclosos a l’article 212 de les NUPGM, DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

18.- (00-2004LM10975) DENEGAR a la Fundació Puigvert, IUNA la bonificació del 65% sobre 

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

la concessió de la llicència, de 10 de maig de 2007, per a la construcció d’un 

edifici d’equipament per a consultoris, composat per plantes baixa i soterrani a la 

finca situada al carrer de Cartagena, 340-350, donat que segons disposa l’article 

7è. 1.2 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2007, per tal de gaudir dites 

bonificacions, serà necessari que el subjecte passiu sol·liciti la declaració 

d’especial interès o utilitat municipal de les obres, construccions o instal·lacions a 

executar i la bonificació en els terminis següents: a) en el moment de sol·licitar la 

corresponent llicència d’obres o instal·lació; b) abans de ser concedida la 

llicència, juntament amb la presentació de la corresponent autoliquidació 

provisional de l’impost”. En el present cas la llicència d’obres es va concedir per 

resolució de la Regidora del Districte, el 10 de maig de 2007, i la bonificació es 

va demanar per instància l’any 2014, per tant fora del termini fixat a l’ordenança 

fiscal referida anteriorment. Procedeix, per tant, la desestimació de la bonificació 

sol·licitada i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

19.- (17PL16462)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla 

General Metropolità que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, 

d’iniciativa municipal, i EXPOSAR-LO al públic el termini d’un mes. 

 

b) Proposicions 
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 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 

 

  

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 DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- IMI (C0207 2016 348) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 2 de desembre de 2016, que INICIA mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació, per 

l’adjudicació del contracte de serveis operatius i serveis de gestió d’atenció a 

l’usuari (SAU) de l’Ajuntament de Barcelona, per un pressupost total de licitació 

de 2.323.200,00 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució de 24 mesos i 45 

dies. 

 

2.- IMI Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, de 13 de 

març de 2017, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, tramitació 

ordinària, regulació harmonitzada, a favor d’Econocom Servicios, SA, els serveis 

operatius i serveis de gestió d’atenció a l’usuari (SAU) de l’Ajuntament de 

Barcelona, per un pressupost total de licitació de 2.323.200,00 euros (IVA inclòs), 

amb un termini d’execució de 24 mesos i 45 dies. 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

3.- ICUB (1294/2017) Resolució del president i del gerent de l’ICUB, d'11 d’abril de 2017, 

que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, a la Fundació Privada de l’Associació d’Artistes Visuals de 

Catalunya (AAVC), amb NIF G63157655, per un import de 170.000,00 euros, 
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equivalent al 25,98% del cost total del projecte i amb un cost total d’execució de 

654.404,49 euros i una durada des de l’endemà de la seva signatura i fins al 31 de 

desembre de 2017, per contribuir al finançament del projecte Hangar-Centre de 

Producció d’Arts Visuals i Multimèdia per a l’any 2017 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 

Fundació Privada de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC), de 

l’import indicat. 

 

4.- ICUB (1003/2017) Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 15 de març de 

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

excepcional, a Bonnin-Julve, SL, amb NIF B61399358, per un import de 

148.000,00 euros, equivalent al 30,34 % del cost total del projecte i amb un cost 

total d’execució de 487.776,00 euros i una durada des de la seva signatura i fins al 

31 de desembre de 2017, per contribuir a finançar les activitats teatrals 

programades a La Seca Espai Brossa, durant l’any 2017 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 

Bonnin-Julve, SL, de l’import indicat. 

 

5- ICUB (0912/2017) Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 24 d’abril de 

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

excepcional, a l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, amb NIF 

G63157655, per un import de 200.000,00 euros, equivalent al 38% del cost total 

del projecte i amb un cost total d’execució de 528.152,70 euros i una durada des 

de l’endemà de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2017, per la 

concertació amb aquesta entitat la gestió cívica de l’equipament Fàbrica de 

Creació de Circ, ubicat al Parc del Fòrum 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 de 

Professionals de Circ de Catalunya, de l’import indicat. 

 

6.- BSM (2017SISTO22AM) Resolució del Director General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 9 de febrer de 2017, que INICIA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació 

per l’adjudicació de l’Acord marc per l’homologació de proveïdors per prestar 

serveis d’assistència tècnica i suport per projectes de tecnologies de la informació 

i comunicacions per als negocis de Barcelona de Serveis Municipals, SA, per un 

pressupost de licitació de 635.250 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d’un 

any. 

 

7.- BSM (2017SIST032CA) Resolució del Director General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 21 de febrer 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 d’un sistema CRM basat 

en Microsoft Dynamics 365 i Click Dimensions per a Barcelona de Serveis 

Municipals, SA per un pressupost de licitació de 636.460 euros (IVA inclòs) i un 

termini d’execució de quatre anys. 
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8.- BSM (2016AJCC162AM) Resolució del Director General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 24 de febrer de 2017, que ADJUDICA l’Acord Marc per 

l’homologació de proveïdors d’impremtes i suports gràfics per a Barcelona de 

Serveis Municipals, SA amb suport als processos d’inserció sociolaboral i 

d’exclusió social, homologant en el Lot 1: Proveïdors d’impremtes i suports 

gràfics a Fotoletra, SA; Grafilur, SA; Gureak Marketing, SLU; Impremta Pagès, 

SL; CET Apunts – Fundació Joia; Artes Graficas Auxiliares del Libro, SL; 

Producciones MIC per un import estimat màxim d’1.374.457,24 euros (IVA 

inclòs) i un termini de dos anys, i homologant en el Lot 2: Reserva social CET de 

proveïdors d’impremtes i suports gràfics a Gureak Marketing, SLU i CET Apunts 

– Fundació Joia per un import estimat màxim de 377.975,72 euros (IVA inclòs) i 

un termini d’execució de dos anys. 

 

9.- BSM (2016AJCC161CAL1) Resolució del Director General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 24 de febrer de 2017, que ADJUDICA el Contracte de serveis 

de vigilància i serveis auxiliars a les dependències de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 

social. Lot 1: Fòrum i Zoo a l’empresa Seguridad Preventiva Cuatro, SL, per un 

import màxim d’1.041.638,07 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d’un 

any. Lot 2: Oficines BSM Calàbria a l’empresa Ilunion Outsourcing, SA, per un 

import màxim de 37.776,20 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d’un any. 

 

10.- BSM (2017PATSA026AM) Resolució del Director General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 7 de febrer de 2017, que INICIA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació 

per l’adjudicació de l’Acord marc per a l’homologació de proveïdors per a la 

contractació dels treballs relatius a l’execució d’instal·lacions generals de petit 

format al Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA per un pressupost de licitació de 

564.667,07 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de dos anys. 

 

11.- BSM (2016TRA169CAL1) Resolució del Director General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 7 de març de 2017, que ADJUDICA el contracte relatiu  al 

servei de retirada i moviment de vehicles a la via pública i a instal·lacions de 

BSM. Lot 1: Zona Besos a l’empresa Amo y Guzman SL, per un import global 

màxim de 998.053,11 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de dos anys. 

(2016TRA169CAL2) Lot 2: Zona Llobregat a l’empresa Amo y Guzman SL, per 

un import global màxim de 998.053,11 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució 

de dos anys. 

 

12.- BSM (2017CONS016OBO) Resolució del Director General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 7 de març de 2017, que ADJUDICA el Contracte per les obres 

relatives a l’Actualització del projecte executiu: Zoo Ciutadella, reforma integral, 

reparacions i gran manteniment: reforma de l’espai dels elefants, girafes i lleons 

amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió social. Separata 7: 

Tematització pati girafes, passera i mangostes a l’empresa Top Proyectos y 

Contratas, SL, per un import global màxim de 507.585,61 euros (IVA inclòs) i un 

termini d’execució de trenta-sis setmanes. 
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13.- BSM (2017PKG054CA) Resolució del Director General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 21 de febrer de 2017, que INICIA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació 

per l’adjudicació del contracte relatiu al servei de visites culturals guiades al Park 

Güell per un pressupost de licitació de 506.058,30 euros (IVA inclòs) i un termini 

d’execució d’un any 

 

14.- PATSA (2016PATSA177OBO) Resolució de l’apoderat de Parc d’Atraccions del 

Tibidabo, SA, de 7 de febrer de 2017, que ADJUDICA el Contracte per a les 

Obres relatives al projecte constructiu canvi de subministraments de BT a MT, 

nous quadres generals de BT a 400v i canvi de subministraments trifàsics de 230v 

a 400v al Parc d’Atraccions del Tibidabo de Barcelona amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social a l’empresa Cobra, Instalaciones y 

Servicios, SA, per un import màxim de 570.079,27 euros (IVA inclòs) i un 

termini d’execució de la fase I del 6 de març de 2017 al 31 de maig de 2017 i un 

termini d’execució de la fase II del 8 de gener de 2018 al 22 de març de 2018. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

15.- BIMSA (201.1619.059L01) El Conseller delegat de BIMSA el 25 d’abril de 2017  ha 

resolt ADJUDICAR el contracte dels Serveis de redacció dels projectes de detall i 

direcció integrada de les actuacions del carril bicis de la ciutat de Barcelona, lot 1 

Xarxa secundària districtes 4, 6, 7, 8, 9 i 10, a SGS Tecnos SA amb un import 

d’adjudicació de 213.791,89 euros IVA exclòs i pel termini de 15 mesos. 

 

16.- BIMSA  (201.1619.059L02) El Conseller delegat de BIMSA el 25 d’abril de 2017 ha 

resolt ADJUDICAR el contracte dels Serveis de redacció dels projectes de detall i 

direcció integrada de les actuacions del carril bicis de la ciutat de Barcelona, lot 2 

Xarxa secundària districtes 2 i 5, a UTE Masterplan SL-Getinsa Payma SL, amb 

un import de 199.798,53 euros IVA exclòs  i pel termini de 15 mesos. 

 

17.- BIMSA (201.1619.059L03) El Conseller delegat de BIMSA, el 25 d’abril de 2017  ha 

resolt ADJUDICAR el  contracte dels Serveis de redacció dels projectes de detall 

i direcció integrada de les actuacions del carril bicis de la ciutat de Barcelona, lot 

3 Xarxa bàsica i eixos horitzontals, a BAC Engineering Consultancy Group SL, 

amb un import de 223.844,03 euros IVA exclòs  i pel termini de 15 mesos. 

 

18.- BIMSA (201.1619.059L04) El Conseller delegat de BIMSA el 25 d’abril de 2017 ha resolt 

ADJUDICAR la contractació dels Serveis de redacció dels projectes de detall i 

direcció integrada de les actuacions del carril bicis de la ciutat de Barcelona, lot 4 

Xarxa bàsica i eixos verticals, a UTE Ingenieros Emetres SLP-Assessoria 

d'Infraestructures i Mobilitat SL, per l'import de 190.083,17 euros IVA exclòs  i 

pel termini de 15 mesos. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

19.- BIMSA (070.1619.133) El Conseller Delegat de BIMSA, el 20 d’abril de 2017, ha resolt 

INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives a la reurbanització 

del carrer Tinent Flomesta entre el carrer d’Antoni Campmay i el carrer de Sants 
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al Districte de Sants-Montjuic a Barcelona, amb un pressupost de licitació de 

801.946,40 euros, IVA exclòs i per un termini de 8 mesos. 

   

b) Informes 

 

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.- (306/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pablo Batalla Roldan 

(mat. 23306) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 

categoria professional de Director 1, amb destinació a la Gerència de Presidència i 

Economia, on ocupa el lloc de treball de Director de Finançament (20.10.GE.40), 

i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat de 

Barcelona, per al curs acadèmic 2016-2017 des del 28 de setembre 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. 

 

2.- (0706/17)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Foment de Ciutat, SA per a realització 

del servei de disseny, execució, coordinació, supervisió i gestió dels Plans de 

Barri Municipals d'Ambit de Ciutat; i FACULTAR el Gerent Municipal per a la 

seva signatura. PUBLICAR l'esmentat encàrrec de gestió en la Gaseta Municipal. 

 

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

el document d'11 de maig de 2017. 

 

4.- (2017/510)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 

l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), l'Institut 

d'Estadistica de Catalunya (IDECAT) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

per a l'"Enquesta de condicions de vida a Catalunya 2017 (ECU 2017)" de 

conformitat a la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de 

l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 

institucions, aprovada per Decret d'Alcaldia de 27 d'abril de 2011. 

AUTORITZAR la despesa per un import de 21.345,50 euros, amb càrrec a la 

partida 48903/92011/0104. AUTORITZAR la despesa per un import de 21.345,50 

euros, amb càrrec a la partida 48903/92011/0701. REQUERIR les entitats 
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beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització 

del conveni presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. FACULTAR el 

Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 

5.- (3-054/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-054/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 335.866,58 euros, per atendre despeses 

derivades del contractes de serveis de gestió de l’Espai Jove Casa Sagnier i de la 

gestió del Centre Cívic Vil·la Urània del Districte de Sarrià, de conformitat amb 

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

l’expedient, referència comptable núm. 17042591; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

6.- (3-056/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-056/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 403.267,86 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. 17042791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

7.- (3-057/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-057/2017 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 del compromís d’ingrés 

de la Unió Europea per a la primera fase del Projecte Urbact Inclusion III. 

Programa anys 2016-2019, a l’Àrea de Drets Socials, per la cooperació territorial 

europea en la igualtat de territoris, per un import de 54.866,67 euros, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17042795; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord 

a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

8.- (3-058/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-058/2017 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 del Instituto 

de la Juventud, a l’Àrea de Drets Socials, en el marc del “Conveni Programa 

Injuve Erasmus +”, per un import de 6.226,40 euros, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable 17042895; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

9.- (3-059/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-059/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, derivat del compromís d’ingrés 

provinent de la Generalitat de Catalunya en concepte d’aportació extraordinària 

per al fons de foment del turisme (FFT), segons Conveni signat el 23 de desembre 

de 2016, per finançar projectes municipals en matèria de turisme per la 

minimització de l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai públic i els serveis 
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en determinades àrees de la ciutat de Barcelona, i per un import total 

d'1.200.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

17050295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

10.- (3-060/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-060/2017 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona per a l’exercici 2017, d’import 520.000,00 euros, per atendre despeses 

en relació al “Conveni de col·laboració amb Circuits de Catalunya, SL per la 

col·laboració en l’àmbit de la promoció del món del motor, la projecció 

internacional de Barcelona i la promoció econòmica al voltant del Circuit de 

Barcelona-Catalunya”, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 

17050291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

11.- (17ju21)  DECLARAR activitat pública essencial, concretant l’acord de la 

Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016, el Servei de Frontal de les Oficines 

d’Habitatge de Barcelona, a efectes de l’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 

d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. ESTABLIR que el 

sistema de gestió d’aquest servei, Frontal de les Oficines d’Habitatge de 

Barcelona serà de gestió directa amb mitjans propis, mitjançant la Societat 

Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, a partir del 15 de juny de 2017. 

INICIAR el procediment que correspongui, dins del marc normatiu existent per 

tal de subrogar a partir del 15 de juny de 2017 el personal que presta el servei 

actualment, permetent l’estabilitat del personal. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Sant Andreu 

 

12.- (09-CONV-552/2016) ADJUDICAR a l’Associació de Veïns de Congrés Indians, amb NIF 

G58071291, la gestió cívica del Centre Cívic Can Clariana Cultural, de 

conformitat amb l’establert els apartats 12è i 13è de les bases aprovades 

definitivament en data 3 de març de 2017, per a la gestió cívica del Centre Cívic 

Can Clariana Cultural i la selecció de l’entitat gestora en règim de concurrència 

(Codi Subvenció 17S06697), amb una subvenció anual màxima de 164.750,96 

euros i per al període que va des de l’11 de maig de 2017 (data prevista d’inici de 

la gestió), fins el 31 de desembre de 2020. DISPOSAR la quantitat total de 

599.843,08 € a favor de l'esmentada entitat, en concepte de subvenció màxima per 

al desenvolupament de la gestió cívica del Centre Cívic Can Clariana Cultural, 

amb el següent detall: 105.590,20 euros amb càrrec amb càrrec al/s pressupost/os 

i partida/es indicats en aquest mateix document per a l’exercici 2017 i 



Ref:CG 18/17 

v.  11- 5- 2017 

 12: 19 

19 

corresponent a la part proporcional de la subvenció màxima anual per al període 

des de l’11 de maig al 31 de desembre de 2017; 164.750,96 euros en concepte de 

subvenció màxima anual, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, condicionat, a l’existència de crèdit adequat i suficient 

en la partida corresponent per a l’exercici 2018; 164.750,96 euros en concepte de 

subvenció màxima anual, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, condicionat, a l’existència de crèdit adequat i suficient 

en la partida corresponent per a l’exercici 2019; 164.750,96 euros en concepte de 

subvenció màxima anual, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, condicionat, a l’existència de crèdit adequat i suficient 

en la partida corresponent per a l’exercici 2020. APROVAR el conveni de gestió 

cívica i FACULTAR per a la seva signatura la Regidora del Districte de Sant 

Andreu, Ilma. Sra. Carmen Andrés Añón, així com la de qualsevol acte que se’n 

derivi de l’execució de l’esmentat conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per 

tal que, en el termini i en la forma indicats en el text del conveni i en les bases 

aprovades, presenti la documentació justificativa dels fons rebuts. DONAR-NE 

compte a la Comissió de presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció. 

 

  

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

13.- (20170375)  AUTORITZAR i DISPOSAR  l’import  d'1.850.000,00 euros a favor 

d'Endesa Energia XXI, SLU amb NIF B82846825, per atendre les despeses 

relatives al consum d’electricitat de les instal·lacions de regulació de 

trànsit/semàfors, càmeres de supervisió de trànsit, panells d’informació variable, 

sistemes de control d’accés a zones de vianants de la ciutat de Barcelona per 

l’exercici 2017 (de pòlisses de menys de 10 kw), amb càrrec al pressupost i 

partida indicats en aquests mateix document, d’acord amb el que sol·licita la cap 

del departament de processos en informe justificatiu, de 20 d’abril d’enguany, 

adjunt a l’expedient. 

 

Districte de l'Eixample 

 

14.- (17SD0165P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana per 

a l’ordenació de l’edificació en les finques carrer Comte Urgell 29-33 i carrer 

Comte Borrell 82 de Barcelona per a la creació d’un nou espai lliure públic en 

interior d’illa (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió 

de 29 de desembre de 2015) promogut per Gesdip, SA, d’acord amb les 

condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) 

de 22 de març de 2017, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 

efectes es dóna per reproduït, per un import de 296.124,99 euros, el 21% de 

l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 

89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L a informació pública durant un 

termini d’un mes, 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 
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al·legacions pertinents. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. 

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

 

b) Mocions 

 

 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 

a les onze hores. 

 


