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Ref:CG 46/17 

 

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

Barcelona, el dia 28 de desembre 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 les Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Laia Ortiz Castellví i 

Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin 

Ferrando i Agustí Colom Cabau, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i 

Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència els Ims. Srs. Tinents d’Alcaldia, Gerardo 

Pisarello Prados i Jaume Asens Llodrà, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. 

Regidores, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia 

Casas i Laura Pérez Castaño . 

 

 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 quaranta-cinc minuts. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 21 de 

desembre de 2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 

Comissió; i S'APROVA. 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

COMUNICA la resolució següent: 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sant Martí 

 

1.- BAGURSA (CPB17090001) Resolució del Director Genera, de 22 de novembre de 2017, 

d'adjudicació del contracte  relatiu a les obres del projecte executiu de la xarxa de 

climatització al carrer Cristóbal de Moura, entre els carrers Selva de Mar i Fluviá, 

escomesa Can Alier a l'empresa Excavaciones y Contrucciones Benjumea, SA per 

un import de 654.679,51 euros IVA exclós i 137.482,70 euros com a import 

d'IVA i un termini d'execució de contracte de vuit setmanes. 

 

b) Informes 
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C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (931/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marcos Pérez Batlle 

(mat. 76202) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Tècnic Superior en Organització, amb destinació a la 

Direcció de Serveis Generals Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de 

Tècnic 3 (80.30.GA.70), i l’activitat pública com a professor associat a temps 

parcial de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aerospacial de 

Castelldefels (EETAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs 

acadèmic 2017-2018 des del 1 de setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2018. 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 al servei 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.- (951/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillen 

Fernández (mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 

carrera, amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb 

destinació a la Unitat de Suport Policial Nit de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, on ocupa el lloc de treball d’agent (92.20.GU.10), i l’activitat pública 

com a professor a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 

Generalitat de Catalunya, per al curs de formació bàsica per a policies 2017-2018 

(90 hores lectives) des del 2 d’octubre de 2017 fins al 5 de juliol de 2018. Aquesta 

autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 

públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 

del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 

declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 

l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació 

que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció 

Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 

Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 

segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 

dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi 

de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
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mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (1116/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alejo Oriol Romero 

(mat. 75901) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de TS Dret, amb destinació al Departament de Serveis 

Jurídics-Secretaria del Districte Sants-Montjuic, on ocupa el lloc de treball de 

Tècnic 3 (80.30.SJ.10) i l’activitat privada per compte propi d’advocat. No podrà 

ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa 

d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, 

informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes 

o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. 

La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

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

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

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

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

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

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

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

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (1179/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Leonor Baeza 

Pastor (mat. 25356) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 

amb la categoria professional de TS Dret, amb destinació a l’Àrea del Contenciós 

de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 1 (80.10.SJ.10), 

i l’activitat privada per compte propi com a consultora (professora col·laboradora) 

de la UOC pel curs 2017-2018. La Sra. Leonor Baeza té autoritzada la 

compatibilitat per desenvolupar una activitat privada per compte propi com 

advocada per Acord de la Comissió de Govern de 10 de setembre de 2008. Per 

tant, la seva dedicació com a professora col·laboradora de la UOC no podrà 

superar, sumades les hores de dedicació a l’exercici privat de l’advocacia, la 

meitat de la jornada laboral vigent a l’Administració pública. I totes dues 

activitats s’hauran de realitzar fora del seu horari de treball municipal. La present 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.- (1283/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pedro Antonio 

Martínez Martínez (mat. 21730) entre la seva activitat municipal com a funcionari 

de carrera, amb la categoria professional de Sergent del Servei de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 60.50.PE.10), i adscrit al 
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Parc de Sant Andreu, de la Gerència de Seguretat i Prevenció i l’activitat pública 

com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una 

dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 

i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 

al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 

de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, 

de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de 

funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 

marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 

l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que 

presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). 

L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 

l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 

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

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

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

 

6.- (1284/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Coll Sánchez 

(mat. 25961) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 

categoria professional de Bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 92.10.PE.20), i adscrit al Parc de Sant Andreu, de 

la Gerència de Seguretat i Prevenció i l’activitat pública com a professor a 

l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 

150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents 

de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 

de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, 

de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de 

funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 

marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 

l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que 

presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). 

L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 

l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 

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

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

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

 

7.- (1336/2017)  APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de 

Presidència i Economia, tal i com es detalla als annexos, amb data d’efectes 1 de 

gener de 2018. 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. 
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8.- (0392/15)  ACCEPTAR expressament l’adhesió a la pròrroga de la contractació 

derivada de l'Acord Marc del subministrament de gas natural amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (expedient 2014.03), aprovada el 19 d’octubre de 

2016 per l’òrgan de contractació de l’ACM a favor de l’empresa adjudicatària de 

l’Acord Marc, Endesa Energia, SA Societat Unipersonal, amb NIF A81948077; i, 

en virtut de l’anterior, ampliar el termini d’execució de l’expedient, amb núm. de 

contracte 15000936, relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament i la dels organismes 

municipals adherits que s’indiquen a l’esmentat expedient a aquesta contractació 

derivada, per un període de 9 mesos a comptar des de l'1 de gener de 2018 fins al 

30 de setembre de 2018 i per un import total d'1.390.076,12 euros (IVA inclòs). 

AUTORITZAR i DISPOSAR, d'acord amb la proposició de l’empresa 

adjudicatària i les condicions pactades, la despesa corresponent a l'Ajuntament de 

Barcelona, per un import de 720.262,92 euros (IVA inclòs), i amb càrrec a la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: pressupost net 595.258,61 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 125.004,31 euros; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. Pel que fa a la resta 

de pressupost s'incorporen a l'expedient els documents comptables aprovats pels 

òrgans competents dels organismes municipals adherits a l'Acord Marc juntament 

amb l'Ajuntament. 

 

9.- (0752/17)  REBUTJAR, d’acord amb l’informe tècnic de 17 de novembre de 2017 i 

en virtut del que estableix l’art. 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes, les proposicions 

presentades per les empreses Office24 Solutions, S.L (NIF B64065519) i Light 

Energy Technologicals, S.L. (NIF B65089518) atès que en ambdues s’han 

incomplert les condicions exigides en els plecs de clàusules particulars d’aquesta 

licitació en el sentit que, tal com estableix la clàusula 1 del plec de prescripcions 

tècniques, en aquells productes que han de ser originals o compatibles, s’ha 

d’indicar el nom del fabricant dels equips d’impressió que comercialitza el 

consumible i, en conseqüència, respecte a aquests no es podien ofertar productes 

remanufacturats, circumstància que s’ha produït en aquest cas i, en conseqüència, 

excloure-les. DESIGNAR com a homologades a l’acord marc, amb número de 

contracte 14002855 que té per objecte el subministrament de consumibles 

d’informàtica per a l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el grup 

municipal, les empreses Fundació Privada Map (NIF G17414905), PMC grup 

1985, SA (NIF A58093816), Braidink, SL (NIF B59307918), Lyreco España, SA 

(NIF A79206223), Infoproducts, SL (NIF B98484512), Gersa Informatica, SL 

(NIF B60202876), Servicios de Microinformatica, SA (NIF A25027145) i Office 

Depot, SL (NIF B80441306). FORMALITZAR l’acord marc en el termini màxim 

de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 

del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat 

recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o 

s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió 

de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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10.- (0437/17)  EXCLOURE de la licitació a les empreses Microsistemes, SA 

(SEIDOR), amb NIF A58158122, i Canon España, SA, amb NIF A28122125 per 

haver inclòs en l’oferta presentada al sobre 2A informació que permet conèixer 

els continguts del sobre 2B, donat que conté informació de les millores sobre 

aspectes ambientals i millores en les prestacions dels equips, informació que 

s’hauria d’haver inclòs al sobre 2B, tal com es fa constar a l’informe tècnic de 

valoració de criteris de judici de valor. ADJUDICAR el contracte núm. 17002651, 

que té per objecte el servei d’impressió, escaneig i còpia a la Gerència de 

Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 2.079.681,60 euros, 

IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 

en l'expedient, a Ricoh España, SLU amb NIF B82080177, i d'acord amb la seva 

proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. 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 1.718.745,12 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 360.936,48 euros, sotmès a la condició suspensiva 

d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

FIXAR en 85.937,26 euros l'import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del 

preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta 

modalitat de constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini 

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

l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 

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

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

formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR compte 

d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

11.- (1020/2015)  RESOLDRE els contractes que tenen per objecte el lloguer de material 

d’infraestructures, el seu muntatge, desmuntatge i transport per a actes culturals i 

populars, núm: 15004068 Lot 3 Districte Sants-Montjuïc;  núm. 15004073 Lot 5 

Districte Sarrià-Sant Gervasi; núm. 15004074 Lot 6 Districte Gràcia i núm. 

15004078 Lot 7 Districte d’Horta-Guinardó,  adjudicats a l’empresa La Rulot 

Infraestructures SL amb NIF: B-62429675, per trobar-se en prohibició de 

contractar pels motius indicats a l’article 60.2 a) del TRLCSP, aprovat pel RDL 

3/2011, de 14 de novembre de 2011. PRORROGAR el contracte núm. 15002244, 

que té per objecte el lloguer de material d’infraestructures, el seu muntatge, 

desmuntatge i transport per a actes culturals i populars del Districte de Ciutat 

Vella, Districte de l’Eixample, Districte de les Corts, Districte de Nou Barris, 

Districte de Sant Andreu i Districte de Sant Martí,  amb una vigència de 12 mesos 

a comptar des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2018, per un import  total 

d'1.031.640,00  euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: LOT 1 – Ciutat 

Vella, amb codi de contracte 15004063, adjudicat a Serveis de l’espectacle Focus, 

SA, NIF A58116369, per un import de 215.000,00 euros IVA inclòs, amb el 

següent desglossament: import  net 177.685,95 euros amb tipus impositiu del 21% 

d’IVA, i import de l’IVA 37.314,00 euros; LOT 2 – Eixample, amb codi de 

contracte 15004066, adjudicat a La Llauna, SCCL, NIF F58184201, per un import 

de 175.000,00 euros IVA inclòs amb el següent desglossament: import  net 

144.628,10 euros amb tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA 
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30.372,00 euros; LOT 4 - Les Corts, amb codi de contracte 15004076, adjudicat a 

Sonostudi, S.A. NIF A08616419, per un import de 50.000,00 euros IVA inclòs, 

amb el següent desglossament: import net 41.322,31 euros amb tipus impositiu 

del 21% d’IVA, i import de l’IVA 8.677,69 euros; LOT 8 – Nou Barris, amb codi 

de contracte 15004079, adjudicat a Serveis de L’espectacle Focus, SA, NIF 

A58116369, per un import de 291.640,00 euros IVA inclòs, amb el següent 

desglossament: import net 241.024,79 euros amb tipus impositiu del 21% d’IVA, 

i import de l’IVA 50.615,21 euros; LOT 9 – Sant Andreu, amb codi de contracte 

15004080, adjudicat a La Llauna, SCCL, NIF F58184201, per un import de 

155.000,00 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import  net 

128.099,17 euros amb tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA 

26.900,83 euros; LOT 10 – Sant Martí, amb codi de contracte 15004082, 

adjudicat a La Llauna, S.C.C.L, NIF F58184201, per un import de 145.000,00 

euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import  net 119.834,71 euros 

amb tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA 25.165,29 euros. 

DISPOSAR a favor de cadascun dels adjudicataris la quantitat esmentada en els 

respectius lots amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en  la 

relació annexa a aquest document, sotmès a la condició suspensiva d’existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual. DONAR-NE 

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

i Prevenció. 

 

12.- (0036/18)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 528.542,00 

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

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

implementació dels programes d’innovació digital. APROVAR l'encàrrec de 

gestió entre l'Ajuntament de Barcelona i BASA Barcelona Activa, SA, amb NIF 

A58295296, per a la implementació dels programes d’innovació digital, d'acord 

amb el text que s'acompanya. PUBLICAR l’esmentat encàrrec al portal de 

transparència de l’Ajuntament de Barcelona, en compliment de l’article 14 de la 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern i a la Gaseta Municipal. 

 

13.- (1323/2017)  APROVAR l’expedient núm. 2017/001323 de modificacions de crèdit, 

corresponent a la relació MC–00000212, consistent en transferències de crèdit del 

Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 

18.408.558,33 euros dins del Capítol I, derivades de la regularització de despeses 

de mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 

modificacions d’altes i baixes des del dia 28 de setembre de 2017 fins el dia 18 de 

desembre de 2017 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una 

esmena a la quantitat total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

14.- (0120/15)  PRORROGAR de conformitat amb la clàusula 6 del plec de clàusules 

administratives particulars, l’acord marc amb número de contracte 15000387 que 

té per objecte el servei  per a la realització d’enquestes opinió pública i altres 

serveis anàlegs, i la designació de les empreses (proveïdors) amb les quals es 

podran contractar aquests serveis a mesura que apareguin les necessitats, adjudicat 

per acord de la Comissió de Govern de data 18 de març de 2015, a favor de les 
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empreses: Lot 1: Enquestes Telefòniques: Análisis e Investigación, S.L.; Instituto 

Apolda, S.L.; Opinòmetre, S.L.; Instituto Dym, Investigaciones y Asesoramiento 

Económico en Distribución, Mercados y Ventas, S.A.; Associació Catalana 

d’Esclerosi Múltiple, J.M. Charcot; GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 

Pública, S.L; ODEC, Centre de Càlcul i Aplicacions Insformàtiques, S.A.; Institut 

d’Estudis i Professions, S.L.; Lot 2: Enquestes Presencials al domicili/a un lloc 

determinat: Análisis e Investigación, S.L.; Instituto Apolda, S.L.; Opinòmetre, 

S.L; Institut d'Estudis i Professions, S.L.; Instituto DYM, Investigaciones y 

Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados y Ventas, S.A.; GAPS 

Política i Societat, S.L.; GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL; 

Psyma Iberica Marketing Research, S.L.; Lot 3: Enquestes On-line (mitjançant 

internet): Instituto Apolda, S.L.; Netquest Iberia, S.L.U. (absorbida per 

Soluciones Netquest de Investigación, S.L.U); ODEC, Centre de Càlcul i 

Aplicacions Informàtiques, S.A.; Análisis e Investigación, S.L.; Instituto DYM, 

Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados y Ventas, 

S.A.; DEP Institut, S.L.; GAPS Política i Societat, S.L.; Opinòmetre, S.L.; Lot 4: 

Enquestes qualitatives: reunions de grup: Opinòmetre, S.L:; DEP Institut, S.L.; 

Análisis e Investigación, S.L.; Gabinet Ceres, S.L.; Bloc Quatre, S.L.; Psyma 

Iberica Marketing Research, S.L.; Instituto DYM, Investigaciones y 

Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados y Ventas, S.A.; Kuo 

Experience Research, S.L.; per un termini d’un any, amb vigència a partir del dia 

1 de gener de 2018 fins l’1 de gener de 2019, d’acord amb la proposta del Gabinet 

Tècnic de Programació de 7 de novembre de 2017, i la conformitat dels 

adjudicataris, amb sengles compareixences en data 20 de novembre de 2017. 

RESTAR sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

 

15.- (F01 Preus 2018) APROVAR, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la 

rectificació dels errors de transcripció en la regulació dels preus privats de BSM, 

Mercabarna i Sistema Municipal d’Arxius per a 2018; i en la regulació dels preus 

públics de determinades prestacions dels sectors per 2018 i successius, aprovades 

per la Comissió de Govern, de 30 de novembre de 2017, i publicada al Butlletí 

Oficial de la Província el 14 de desembre de 2017, que s’indiquen en l’annex del 

present acord. 

 

16.- (2017/989)  APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 

General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las 

subvencions, la concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional al Consell Evangèlic de Catalunya (R5800689A) d’una subvenció de 

50.000,00 euros per a la realització del projecte “Any Temàtic 2017-2018-La 

reforma Protestant” amb un cost total d’execució de 53.118,97 euros. 

DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 

justificades en els informes que consten a l’expedient. AUTORITZAR, 

DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de despesa, per import de 50.000,00 

euros, equivalents a un 94,13% de l'import total del projecte (53.118,97 euros)  a 

càrrec de la partida D/ 0701 / 48902 / 92011 per a l’any 2017. REQUERIR 

l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la 

finalització del projecte, presenti un compte justificatiu simplificat, que haurà 
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d´incloure una memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i 

resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada, d'acord amb l´article 10 de 

la normativa general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

17.- (2017/951)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona 

i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pel projecte "Pla de Treball 

2017-2018" 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 155.200,00 euros, que representa el 4,58% del projecte, que té un 

import de 3.385.000,00 euros. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un 

import de 155.200,00 euros, amb càrrec a la partida 48738/23291/0701 distribuïts 

en 77.600,00 euros per a l’any 2017 i 77.600,00 euros per a l’any 2018, 

condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament, amb NIF G17125832. REQUERIR les entitats 

beneficiàries per tal que en un termini no superior a sis mesos de la finalització 

del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts i de l’execució 

de la totalitat del projecte, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord 

amb allò establert al pacte 3er del conveni. FACULTAR el Primer Tinent 

d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 

18.- (2016/1178)  AUTORITZAR l’anul·lació parcial de despesa de la convocatòria  de 

subvencions del programa per noves persones autònomes consignada en la partida 

pressupostària 47933/43311/0702 del pressupost de 2017 per import de 

900.000,00 euros per tal que sigui possible disposar d’aquest sobrant per altres 

partides pressupostàries. 

 

19.- (2016/1184)  ANUL·LAR parcialment l'autorització i Disposició de despesa per un 

import de 15.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicades a 

favor de Pump it Nanotech SL, amb CIF B66692088, per a Realització Projecte 

"Pump it” (Microfluídrica), per l’incompliment de les obligacions i la no 

realització de l’activitat subvencionada en els termes aprovats. 

 

20.- (2017/627)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 

Fundación FIARE i Fiare Banca Ética per al Projecte “Creació de fons per al 

foment de l’accés al finançament de projectes d’economia social i solidària”, per a 

donar suport al desenvolupament de projectes d’economia social i solidària, 

facilitant el seu accés al finançament, amb la finalitat d’impulsar i enfortir 

l’economia cooperativa, social i solidària així com el sistema de finances ètiques 

com a pràctiques que permeten avançar cap a un nou model socioeconòmic de 

ciutat on l’economia estigui al servei de les persones i contribueixi al 

desenvolupament integral del territori, partint de criteris de sostenibilitat, 

individual, col·lectiva i mediambiental, 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 190.000,00 euros; DECLARAR la 

no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en 
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l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 190.000,00 euros a favor 

de Fundación FIARE, desglossat en 100.000,00 euros amb càrrec al Pressupost de 

2017, 45.000,00 euros amb càrrec al 2018 i 45.000,00 euros amb càrrec al 2019, 

en aquests dos últims casos, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient 

en cada anualitat; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 

màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 

presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les 

previsions del conveni; FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i 

Desenvolupament Local i Consum, Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura 

del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

21.- (2017/926)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Fira Internacional de Barcelona per l’organització durant 2017 de les fires Biz 

Barcelona, IOT Solutions World Congress, Barcelona Building Construmat, 

IN(3)DUSTRY, Connected Hub – Automobile Barcelona i Circular Economy, 

considerades d’especial interès social i públic per a la ciutat per la seva orientació 

cap a l’emprenedoria, la innovació tecnològica i la sostenibilitat; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 2.500.000,00 euros amb càrrec de la partida 0301 

43333 48905 a favor de Fira Internacional de Barcelona com a contribució de 

l’Ajuntament de Barcelona en la seva condició de membre d’aquesta entitat a 

l’organització de les fires i salons indicats durant l’any 2017; FACULTAR el 

Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 

present conveni. 

 

22.- (2017/1469)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l'Institut d'Estudis Catalans, amb CIF G-08674327, per al desenvolupament del 

Pla d’activitats 2017 del HUB a Barcelona de l'Academia Europea Barcelona 

Knowledge HUB AE-BKH, dirigit a fomentar l’economia social basada en la 

ciència i el coneixement, reconèixer Barcelona com una “ciutat creativa“ capaç de 

situar l’avantguarda de la ciència i el coneixement en els espais urbans 

d’interacció ciutadana, potenciar els binomis relacionals Universitat/Empresa i 

Ciència/Tecnologia com a factors claus de l’èxit i sistemes de valor afegit, 

contribuir a la connexió entre ciutats europees amb major rellevància en els camps 

de la ciència, la tecnologia, les humanitats i, en conjunt, de l’alta cultura 

internacional i desenvolupar sinèrgies per treballar en polítiques específiques en 

matèria de bretxa de gènere en l’àmbit empresarial a partir del projecte de l’AE-

BKH “Women’s week” i 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; DECLARAR la 

no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en 

l’informe que consta a l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 

50.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària corresponent indicada; 

REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres 

mesos, a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada, presenti la 

justificació de l’aplicació dels fons rebuts; FACULTAR el Primer Tinent 

d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 
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23.- (2017/1470)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació Barcelona Comerç per al desenvolupament del Pla d’Activitats del 

Projecte Any del Comerç i la Cultura, dirigit a potenciar els vincles entre cultura i 

comerç en la mesura que esdevenen polítiques que vinculen la ciutadania amb el 

territori, generen identitat i creen valor afegit a les dinàmiques cíviques i 

promouen el comerç de proximitat com a model intrínsecament vinculat a la 

història de la ciutat que esdevé una peça clau essencial per a garantir la diversitat i 

la cohesió social, 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 217.731,00 euros; CONDICIONAR la subvenció 

corresponent a l’any 2018 a la inclusió de la mateixa com a nominativa en el 

Pressupost municipal d’aquella anualitat; DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l’expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 217.731,00 euros a favor de la 

Fundació Barcelona Comerç per la realització del Projecte indicat, desglossat en 

l’import de 120.000,00 euros amb càrrec al pressupost de 2017 i 97.731,00 euros 

amb càrrec al Pressupost de 2018, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 

mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la 

justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions del 

conveni; FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Im. Sr. Agustí 

Colom Cabau per a la signatura del conveni. 

 

24.- (2017/1489)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Universitat Pompeu Fabra, amb CIF Q-5850017-D per al desenvolupament 

del Projecte Foment de la creativitat amb l’ús de les noves tecnologies”, que 

permetrà als joves estudiants fomentar la creativitat amb l’ús de les noves 

tecnologies, promocionar les vocacions científic-tecnològiques i promoure la 

diversitat de gènere dins de les activitats del Projecte i 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 

40.000,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 

d’interès públic justificades en l’informe que consta a l’expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 40.000,00 euros amb càrrec a la 

partida pressupostària corresponent, desglossat en l’import de 20.000,00 euros 

l’any 2017 i l’import de 20.000,00 euros l’any 2018 condicionat a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en l’anualitat de 2018; REQUERIR l’entitat beneficiària 

per tal que en un termini no superior a tres mesos, a comptar des de la finalització 

de l’activitat subvencionada, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts; 

FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a 

la signatura del conveni. 

 

25.- (E.02.6023.17) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a la 

societat  MACLO,SL, amb NIF A58133885, el local situat al carrer Casp núm. 

126 baixos (identificat registralment com a finca núm. 8254 de la secció 6a del 
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Registre de la Propietat núm. 1 de Barcelona); APROVAR com a preu de la 

compravenda l’import d'1.105.000,00 euros, impostos exclosos; AUTORITZAR, 

DISPOSAR i ABONAR la despesa, amb càrrec a la corresponent partida 

pressupostària; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells 

gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la 

Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

26.- (E.04.6009.17) AUTORITZAR a la societat Barcelona Project’s SA, en relació al dret 

real de superfície que ostenta respecte de la finca de propietat municipal del carrer 

de Torre Melina núm. 2-10 (Hotel Rey Juan Carlos I), per a la construcció i gestió 

d’un hotel, dret constituït per acord del Consell Plenari, en sessió de 27 d’abril de 

1990, i formalitzat per escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona senyor 

Bartolomé Masoliver i Ródenas el 12 de juny de 1990, amb número de protocol 

2.117, la constitució d’una hipoteca de segon rang a favor de l’entitat financera 

TEREF EF III S.A. R.L., en garantia d’un crèdit per un  principal de 

15.240.000,00 euros; més interessos ordinaris fins un import màxim d’un 9,25% 

per un període màxim de 18 mesos que cobreixi una quantitat total de 

2.114.550,00 euros; interessos de demora fins un import màxim d’un 14,25% per 

any durant un període màxim d’un any que cobreix la quantitat total de 

2.171.700,00 euros i el pagament d’altres despeses (notaris, primes 

d’assegurances, registre, etc.) fins a una quantitat màxima de 304.800,00 euros, i 

amb un termini d’amortització de la hipoteca de dos anys amb dues possibles 

extensions addicionals d’aquest termini d’un any cadascuna, crèdit destinat a 

finançar els costos de rehabilitació de l’hotel, d’acord amb les condicions 

annexes, que s’aproven. 

 

27.- (E.04.6010.17) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge, la gestió i 

administració de la finca municipal situada al carrer d’Entença núm. 292-298, 

carrer de Morales núm. 4 (parcel·la B1) per tal d’efectuar el reallotjament de les 

persones afectades per actuacions urbanístiques en l’àmbit de la Colònia Castells; 

i PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal. 

 

28.- (E.05.6032.17) ESMENAR l’acord de la Comissió de Govern, aprovat en sessió de 30 de 

novembre de 2017, en relació a la renúncia del dret d’arrendament de l’habitatge 

identificat com a entitat 5 situat als baixos E (abans baixos D) del Pg. de la 

Bonanova núm. 98 (carrer Carrasco i Formiguera núm. 5-7), en el sentit 

d’incorporar el paràgraf d’ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge, 

la gestió i administració de l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a habitatge 

de lloguer; i PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta 

Municipal. 

 

29.- (E.06.6015.17) EXECUTAR el dret d’opció de compra de la propietat superficiària del 

local situat a la travessera de Dalt 92-98, baixos, de Barcelona, amb referència 

cadastral 9648505DF2894H0001HG i coeficient de participació del 14,39%, 

contingut en el contracte d’arrendament subscrit l'1 de juliol de 2014 amb Foment 

Immobiliari Assequible SAU, actualment Inmo Criteria Caixa, SAU, i en 

conseqüència ADQUIRIR, a títol de compravenda, lliure de càrregues i 

gravàmens, i en l’estat d’ocupació actual, a Inmo Criteria Caixa SAU, l’esmentat 

dret de superfície; APROVAR com a preu de la compravenda l’import 
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d'1.147.043,00 euros, més l’import de 240.879,03 euros en concepte d’IVA, fent 

un total d'1.387.922,03 euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la 

despesa, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, a favor del titular 

superficiari; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells 

gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la 

Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

30.- (E.11.6004.17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Gerència Urbanística Port 2000, relatiu a la utilització dels elements del 

mobiliari urbà destinats a l’explotació publicitària que es troben ubicats en l’àmbit 

del Port Vell, AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa, per a l’exercici de 2017, 

d’un import de 96.875,01 euros a favor de la Gerència Urbanística Port 2000 (NIF 

G-58535121), amb càrrec al pressupost d’enguany. 

 

31.- (E.11.6006.17) AUTORTIZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa per un import de 

731.953,55 euros a càrrec de la partida 0701 20200 15211 del pressupost del 2017 

a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb NIF P58010915I, en concepte 

de rendes corresponents a l’exercici 2017 dels locals arrendats pel Patronat 

Municipal de l’Habitatge a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

32.- (3–196/2017) INFORMAR favorablement l’actuació inversora P.11.7053.01 

“Informació i Comunicació de Barcelona SA. Transferència capital”, que executa 

la Gerència de Recursos, per import de 10.183.399,31 euros. APROVAR les 

modificacions de crèdit de l’expedient núm. 3-196/2017, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 

l’exercici 2017, d’import 10.183.399,31 euros, per atendre transferència de capital 

a Informació i Comunicació de Barcelona SA, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 17122091; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

33.- (20170579)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundación 

Privada Instituto de Salud Global Barcelona amb NIF G65341695 per l’execució 

del projecte “Reforçant la marca Barcelona: potenciant la ciutat com a referent en 

innovació i salut global”, amb la finalitat de millorar la salut i el desenvolupament 

de les poblacions més vulnerables, contribuint als esforços globals per millorar la 

salut mundial a partir de les àrees d'investigació biomèdica i de cooperació 

internacional, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa 

de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 

subvencions, per un import de 250,000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta 

a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Fundación Privada 

Instituto de Salud Global Barcelona, amb NIF G65341695, la despesa total de 

250,000,00 euros, amb càrrec al pressupost i partides indicats en aquest document, 

equivalent 50,00% del cost total del projecte (500.000,00 euros). REQUERIR 
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l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a 

comptar des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de l’aplicació 

dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la 

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta d'Alcaldia i Regidora de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la 

de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

34.- (20170636)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la 

joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, per l’execució del projecte “Nit 

Jove”, amb la finalitat de promoure la participació i el compromís de les entitats 

juvenils en el desenvolupament d’un gran acte de ciutat que ofereixi un espai 

d’oci, obert  i gratuït a la gent jove que posi en valor els drets com a ciutadans 

d'aquests, la lluita davant de qualsevol discriminació o agressió i apropi joves i 

adolescents associats i no associats a través d’un acte lúdic, alternatiu, però alhora 

sigui un reclam per joves de tota la ciutat, que instrumenta l’atorgament de la 

subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa 

general reguladora de les subvencions, per un import de 25.000,00  euros. 

DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 

justificades l’informe que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a 

favor del Consell de la joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, la despesa 

total de 25.000,00 euros, amb càrrec al pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest document, equivalent 83,33% del cost total del projecte (30.000,00 euros). 

REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres 

mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. 

FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta d'Alcaldia i Regidora de 

Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat 

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

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

35.- (1116/17)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 161.698,00 

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

document, a favor de ACCEM, amb NIF G79963237, per al projecte "suport a 

persones sol·licitants de protecció internacional i refugiats a la ciutat de 

Barcelona". APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i ACCEM, amb NIF G79963237, per al projecte "suport a persones 

sol·licitants de protecció internacional i refugiats a la ciutat de Barcelona", que 

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

caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions i 6.1 a) de la normativa general 

reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 

161.698,00 euros. FACULTAR el Tercer Tinent d'Alcaldia, l'Il·lm. Sr. Jaume 

Asens i Llodrà per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document 

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

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

d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir memòria 
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d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, 

memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de 

l’auditor. 

 

36.- (1384/17)  ATORGAR la subvenció a la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes 

de Barcelona, amb NIF G08508186, per un import de 42.224,16 euros, per a 

l’adequació i millora del local i adquisició de base de dades per a la modernització 

de la gestió, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General 

Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 

2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada 

l'excepcionalitat que concorre en el projecte. AUTORITZAR, DISPOSAR i 

RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 42.224,16 euros, amb 

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

de la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb NIF 

G08508186, per a l’adequació i millora del local i adquisició de base de dades per 

a la modernització de la gestió. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que 

presenti en data màxima 31 d’octubre de 2018, la justificació dels fons rebuts, així 

com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat 

subvencionada. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de 

les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada 

que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i 

relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat 

subvencionada. 

 

37.- (1385/17)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 246.078,00 

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

document, a favor de Cruz Roja Española, amb NIF Q2866001G, pel projecte 

"Acollida persones immigrants i sol·licitants de protecció internacional". 

APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Cruz 

Roja Española, amb NIF Q2866001G, per a "Acollida persones immigrants i 

sol·licitants de protecció internacional", que instrumenta l'atorgament d'una 

subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu, de conformitat 

amb els articles 22.2. a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i 6.1 a) de la normativa general reguladora de les subvencions de 

l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 246.078,00 euros. FACULTAR el 

Tercer Tinent d'Alcaldia, l'Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà per a la signatura de 

l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, presenti en data màxima 31 de març de 2018 el balanç 

econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 

Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les activitats 

realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les 

activitats realitzades i informe de l’auditor. 

 

38.- (1474/17)  APROVAR el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

Barcelona que regula les condicions que regiran la subvenció per concessió 

directa a favor de l’Ajuntament de Barcelona per un import de 114.291 euros, 

destinada a donar suport als “Esdeveniments esportius d’interès per a la ciutat de 

Barcelona a celebrar durant l’any 2017”, de conformitat amb la clàusula 16.3 del 

Protocol “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i els articles 22.2.c) de la Llei 
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38/2006, de 17 de novembre, i 67.1 del seu Reglament de desenvolupament, 

aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. ACCEPTAR la subvenció 

atorgada, condicionada a l’aprovació del present conveni per la Diputació de 

Barcelona. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, Tercer Tinent d’Alcaldia 

de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència per a la signatura de 

l’esmentat conveni. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

39.- (20145002)  PRORROGAR la vigència del contracte número 14C00011 que té per 

objecte la  gestió i explotació del Centre Cívic Barceloneta, des de l’1 de gener al 

30 de juny de 2018, en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu particular, 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 194.237,92 euros a 

favor de Progess Projec.Gestió Serveis Social, NIF B59960526, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, i condicionada a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 

REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. 

 

40.- (20145002)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l’equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics en la modalitat de 

concessió per a la gestió i explotació del Centre Cívic Barceloneta, concessió 

número 14C00011, AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa en la 

quantitat de 2.395,26 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document a  Progess Projec. Gestió Serveis Socials, NIF: 

B59960526, en concepte de pagament a compte, sense perjudici dels posteriors 

reajustaments o devolucions que corresponguin. MOTIU: Compensació al 

concessionari per donar compliment a la política pública de l’Ajuntament de 

Barcelona adreçada a  persones en situació d’atur. 

 

41.- (20145003)  PRORROGAR la vigència del contracte número 14C00007 que té per 

objecte la concessió per a la dinamització i promoció de la Gent Gran de Ciutat 

Vella i per la gestió dels Casals Municipals de Gent Gran: Josep Trueta, Pati 

Llimona, Josep Tarradellas, Casc Antic i Mediterrània, des de l’1 de gener al 30 

de juny de 2018  en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu particular. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 277.817,92 euros a 

favor de Esport 3 Serveis Alternatives SL, NIF B62068713, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, i condicionada a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 

REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. 

 

42.- (20155004)  PRORROGAR la vigència del contracte número 14C00031 que té per 

objecte la  gestió i explotació del centre cívic Drassanes, des de l’1 de gener al 30 

de novembre de 2018, en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu particular, 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 399.536,07 euros a 

favor de Progess Projec. Gestió Serveis Social, NIF B59960526, amb càrrec al 
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Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, i condicionada a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 

REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. 

 

43.- (20155004)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l’equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics en la modalitat de 

concessió per a la gestió i explotació del centre cívic Drassanes, concessió número 

14C00031, AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la quantitat 

de 1.447,64 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 

mateix document a Progess Projec. Gestió Serveis Socials, NIF: B59960526, en 

concepte de pagament a compte, sense perjudici dels posteriors reajustaments o 

devolucions que corresponguin. MOTIU: Compensació al concessionari per donar 

compliment a la política pública de l’Ajuntament de Barcelona adreçada a  

persones en situació d’atur. 

 

44.- (20155005)  PRORROGAR la vigència del contracte número 14C00032 que té per 

objecte la  gestió i explotació del centre cívic Convent Sant Agustí, des de l’1 de 

gener al 30 de novembre del 2018 , en virtut de la clàusula 3 del plec 

administratiu particular. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import 

de 356.058,98 euros a favor de Transit Projectes, SL, NIF B59489351, amb càrrec 

al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, i condicionada 

a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 

REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. 

 

45.- (20155005)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l’equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics en la modalitat de 

concessió per a la gestió i explotació dels serveis públics de promoció, 

dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic i 

sociocultural en el centre cívic Convent de Sant Agustí, concessió número 

14C00032, AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la quantitat 

de 840,02 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 

mateix document a Transit Projectes, SL NIF B59489351 en concepte de 

pagament a compte, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions 

que corresponguin. MOTIU: Compensació al concessionari per donar compliment 

a la política pública de l’Ajuntament de Barcelona adreçada a persones en situació 

d’atur. 

 

46.- (20155006)  PRORROGAR la vigència del contracte número 14C00033 que té per 

objecte la  gestió i explotació del centre cívic Pati Llimona, des de l’1 de gener al 

30 de novembre del 2018 , en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu 

particular, AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 305.117,37 

euros a favor de Transit Projectes, SL, NIF B59489351, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, i condicionada a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. 

REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
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següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. 

 

47.- (20155006)  COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 

l’equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics en la modalitat de 

concessió per a la gestió i explotació dels servei i explotació dels serveis públics 

de promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic 

i sociocultural en el centre cívic Pati Llimona, concessió número 14C00033, 

AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la quantitat de 6.483,77 

euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 

document a  Transit Projectes SL NIF B59489351 en concepte de pagament a 

compte, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que 

corresponguin. MOTIU: Compensació al concessionari per donar compliment a la 

política pública de l’Ajuntament de Barcelona adreçada a persones en situació 

d’atur. 

 

48.- (20155009)  PRORROGAR la vigència del contracte 15C00009  que té per objecte la 

Gestió i dinamització d'espais esportius i pistes poliesportives del Districte de 

Ciutat Vella , des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2018, en virtut de la 

clàusula 3 del plec administratiu particular. AUTORITZAR la despesa per  un 

import de 251.717,34 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document; i DISPOSAR-LA a favor de l'Asoc. Esportiva Ciutat 

Vella de Barcelona, NIF G08941494. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 

comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del 

Districte de Ciutat Vella. 

 

49.- (2017/3209)  DEIXAR sense efecte l'Encàrrec de Gestió per a la realització d'obres 

d'enderrocs de diferents elements constructius a diferents emplaçaments del 

Districte de Ciutat Vella, en compliment d'obres d'execució subsidiària dictades 

per l'òrgan competent pel restabliment de la legalitat urbanística al Centre 

d'Iniciatives per a la reinserció (CIRE), amb CIF Q-5856204B. ANUL·LAR 

l'autorització i disposició de la despesa per un import de 50.000,60 euros (IVA 

inclòs) amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest document, a 

favor del Centre d'Iniciatives per a la reinserció (CIRE) amb CIF Q-5856204B per 

a l'esmentat encàrrec de Gestió. FACULTAR la Gerent del Districte de Ciutat 

Vella per a la seva formalització. PUBLICAR-LA, un cop formalitzada d'acord 

amb el que estableix l'apartat 3 a) de l’article 11 de la Llei 40/2015. 

 

50.- (20182801)  ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa, a l'entitat 

Federació Casc Antic Gestió Comunitària, amb NIF G65822595, per  un import 

de 169.400,00 euros, equivalent al 100% del cost total del projecte, per a la 

concertació de la gestió cívica de l'equipament municipal Casal de Barri Pou de la 

Figuera, i una durada des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, 

d'acord els arts. 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 169.400,00 euros amb càrrec als 

pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, per subvencionar 

l'execució del projecte que s'indica tot seguit, condicionada a l'existència de crèdit 
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adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 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 l'Eixample 

 

51.- (20159201)  APROVAR la pròrroga de la concessió número 14C00037, que té per 

objecte la Gestió i dinamització dels espais i casals de gent gran del Districte de 

l'Eixample, des de l’1 de gener del 2018 al 31 març de 2018, per un import de 

85.085 euros, d'acord amb l’article 23 i 105 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 

públic i la clàusula 3a del plec de clàusules administratives particulars, on es 

preveu la pròrroga de la concessió; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa a 

favor d'Eixample UTE Eixample,SL-Assoc. Esportiva, NIF U66492539, 

adjudicatària del contracte, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

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

en el/s pressupost/os corresponents; i REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 

comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències Dep. 

Recursos Interns. 

 

52.- (20149202)  APROVAR la pròrroga de la concessió  número  14C00013, que té per 

objecte la Gestió i explotació CC Urgell del Districte de l'Eixample, des de l’1 de 

gener del 2018 al 31 d’agost de 2018, per un import de 147.642,41 euros, d'acord 

amb l’article 23.2 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 (TRLCSP), i la 

clàusula 3a del plec de clàusules administratives particulars, on es preveu la 

pròrroga de la concessió. AUTORITZAR I DISPOSAR l’import de 147.642,41 

euros, a favor de Ludic3, SCCL, NIF F-60475902, adjudicatària del contracte, 

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

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per 

formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències Dep. Recursos Interns. 

 

53.- (20169204)  APROVAR la pròrroga de la concessió  número  15C00020 que té per 

objecte  la Gestió i explotació Centre cívic i Casal infantil Cotxeres Borrell i 

Auditori Calàbria, 66 del Districte de l'Eixample, des de l’1 de gener del 2018 al 

31 de desembre de 2018, per un import de 310.391,53 euros, d'acord amb l’article 

23.2 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 (TRLCSP), i la clàusula 3a del 

Plec de clàusules administratives particulars, on es preveu la pròrroga de la 

concessió. AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 310.391,53 euros, a favor de 

Transit Projectes, SL, NIF B-59489351, adjudicatària del contracte, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a 
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l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents. 

REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències Dep. Recursos Interns. 

 

54.- (20169205)  AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa del contracte número 

16C00003, que té per objecte la gestió i explotació CC Fort Pienc del Districte de 

l’Eixample, per un import d'11.478,82 euros amb càrrec al Pressupost/os i 

Partida/es indicades en aquest mateix document; condicionada a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s, i DISPOSAR-LA a 

favor de Ludic3, SCCL, NIF F60475902, adjudicatària del contracte, i d’acord 

amb la clàusula 19 del plec de clàusules administratives on es preveu la 

modificació del contracte i de conformitat amb l’art 106 del Reial Decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del Text Refós de la Llei de contractes del 

sector públic. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, constitueixi la garantia 

definitiva per un import de 573,94 euros i comparegui per formalitzar la 

modificació del contracte a les dependències Departament de Recursos Interns. 

 

Districte de Sant Martí 

 

55.- (40002018)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

– Districte de Sant Martí i l’Associació de la Imatgeria Festiva del Poblenou, amb 

NIF G65024549, per a la gestió cívica del Centre d’Imatgeria Festiva del 

Poblenou, d'acord amb el projecte de gestió presentat i amb la proposta de preus 

comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i 

DISPOSAR de la despesa en concepte de subvenció per un import de 15.000,00 

euros per a l’any 2018 i 15.000,00 euros per a l’any 2019, amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat a 

l’existència de crèdit adequat i suficient, a favor de l’Associació de la Imatgeria 

Festiva del Poblenou, amb DNI/NIF G65024549, per al desenvolupament del 

projecte de gestió del Centre d’Imatgeria Festiva. REQUERIR l'entitat gestora 

que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per 

a la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR 

l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització 

de l'activitat, presenti un compte justificatiu que haurà d'incloure la memòria 

d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. DONAR-NE compte 

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

Prevenció. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

56.- (20080060 Vol 75) MODIFICAR el contracte número 08000528 de conformitat amb el 

RDLL 02/2000 TRLCP, de 16 de juny, Text Refòs de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques; AMPLIAR l'autorització de despesa del contracte 

número 08000528 que té per objecte el contracte de gestió i execució dels serveis 

de neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de 

Barcelona Zona Centre per un import de 5.318.513,12 euros amb càrrec al 
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Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; DISPOSAR-LA a 

favor de FCC Fomento Construcciones y Contra, NIF A28037224; REQUERIR 

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

recepció d'aquesta notificació, constitueixi la garantia definitiva complementària 

per un import de 175.818,62 euros, i comparegui per formalitzar la modificació 

del contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

57.- (20080050 Vol 76) MODIFICAR el contracte número 08000530 de conformitat amb el 

RDLL 02/2000 TRLCP, de 16 de juny, Text Refòs de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques; AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa 

del contracte número 08000530 que té per objecte el contracte de gestió i 

execució dels serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus 

municipals a la ciutat de Barcelona Zona oest per un import de 443.431,16 euros 

amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; 

DISPOSAR-LA a favor de Cespa SA, NIF A82741067; REQUERIR l'adjudicatari 

per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 

notificació, constitueixi la garantia definitiva complementària per un import de 

14.658,88 euros, i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les 

dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

58.- (20080060 Vol 77) MODIFICAR el contracte número 08000529 de conformitat amb el 

RDLL 02/2000 TRLCP, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques; AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del 

contracte número 08000529 que té per objecte contracte de gestió i execució dels 

serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat 

de Barcelona Zona Est per un import de 2.139.174,75 euros amb càrrec al 

Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; DISPOSAR-LA a 

favor d'Urbaser, SA, NIF A79524054; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 

constitueixi la garantia definitiva complementària per un import de 70.716,52 

euros, i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les 

dependències d'Administració d’Ecologia Urbana. 

 

59.- (20080060 Vol 78) MODIFICAR el contracte número 08000528 de conformitat amb el 

RDLL 02/2000 TRLCP, de 16 de juny, Text Refòs de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques; AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa del 

contracte número 08000527 que té per objecte “contracte de gestió i execució dels 

serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat 

de Barcelona Zona Nord per un import de 3.660.893,21 euros amb càrrec al 

Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; DISPOSAR-LA a 

favor de Tratamiento Residuos UTE CCorporac.CLD Servicios Urbanos, NIF 

U64993256; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, constitueixi la garantia 

definitiva complementària per un import de 121.021,26 euros, i comparegui per 

formalitzar la modificació del contracte a les dependències d'Administració 

d'Ecologia Urbana. 
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60.- (20154189)  PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del 

contracte número 15002359 que té per objecte el servei de direcció facultativa i 

coordinació de seguretat i salut de diferents contractes de manteniment i 

explotació de sistemes de regulació i el foment de l'ocupació de persones amb 

dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, fins al 15 de gener de 2019 per 

un import de 333.839,00 euros, 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 de despesa d’aquest contracte per un import de 333.839,00 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 Manteniment SRT a Barcelona 

CIU, NIF U66649559; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus 

d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules administratives 

particulars; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 

hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la 

pròrroga del contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 

61.- (20180008)  INICIAR l'expedient per a la contractació del Manteniment de la 

senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat 

viària (2018-2022), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 

contracte 17005534, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 8.800.000,00 euros, 

IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: 

Lot núm. 1, Zona Oest, per un import de 4.400.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 

2, Zona Est, per un import de 4.400.000,00 euros IVA inclòs; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 

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

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 7.272.727,28 

euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA d'1.527.272,72 euros; 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 

la seva autorització; DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat 

 

62.- (20170100)  AMPLIAR sis mesos la durada de l’encàrrec de gestió a Barcelona Cicle 

de l’Aigua SA, amb NIF A66168303, per dur a terme les tasques incloses a les 

proposicions aprovades pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona en sessió ordinària del 25 de novembre de 2016, referents a la gestió 

pública del cicle de l’aigua, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en 

les prescripcions generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2017 

amb codi de registre núm. 17S04896 aprovat en sessió de la Comissió de Govern 

de 23 de febrer de 2017, d’acord amb el previst en informe de la Gerència 

Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans de 29 de novembre de 2017; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import de 60.000,00 euros, amb 

càrrec al pressupost 2018 de la Gerència d’Ecologia Urbana i a la partida indicada 

en aquest mateix document, a favor de Barcelona Cicle de l’Aigua SA, amb NIF 



 

Ref:CG 46/17 

v.  28- 12- 2017 

 13: 44 

23 

A66168303, per fer front a les despeses derivades d’aquesta ampliació d’encàrrec; 

PUBLICAR el present acord en el butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta 

Municipal. 

 

63.- (G002/2017)  APROVAR la iniciativa normativa de la modificació de l’Ordenança de 

terrasses, de 20 de desembre de 2013,  segons el text que figura en document 

adjunt. DONAR-LI el tràmit dels articles 108 i següents del Reglament orgànic 

municipal. I ELEVAR a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat la 

suspensió cautelar de l’aplicació de la lletra b) relativa a la ubicació de terrasses 

davant del local, i la lletra c) relativa al nombre de sanitaris,  de la disposició 

transitòria segona de l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses, que 

entrarien en vigor l’1 de gener de 2018. 

 

Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc 

 

64.- (17PL16526)  SUSPENDRE en l’àmbit de l’avinguda del Paral·lel, de conformitat amb 

l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció 

de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres 

autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la 

instal·lació o l’ampliació: 1. De les activitats regulades en els següents epígrafs de 

l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència 

pública (OMAECP): 1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts; 

2.1.2. Activitats esportives recreatives en recintes coberts; 2.2. Activitats 

musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i atraccions, 

excepte ludoteques (epígraf 2.4.5); 2.6. Activitats audiovisuals; 2.7.1. Activitats 

zoològiques. Exposició pública d’animals en estat de semillibertat o en captivitat; 

EC 2 Establiments individuals multisectorials o polivalents; EC 3.1. Botigues de 

conveniència (superfície venda<500 m2 i oberts al públic >18 hores; EC 3.2. 

Botigues annexes a gasolineres; EC 3.3.1. Establiments amb màquines 

expenedores d’aliments; EC 3.3.2. Botigues de plats preparats; EC 3.3.3. Comerç 

alimentari amb degustació; EC 3.3.4. Gelateries i orxateries (establiment 

comercial sense degustació); EC 4 Establiments col·lectius; P.1.2. Establiments 

que no compleix amb els requisits d’establiments hotelers però que ofereix 

allotjament fraccionat en temps, inclosos els establiments tradicionalment 

anomenats “meublés”; 2. De les activitats identificades pels epígrafs següents, 

segons OMAIIAA: 13/1.2.03 Exposició i venda o lloguer de bicicletes; 13/1.2.62 

Exposició i venda o lloguer de motos i complements; 13/1.2.63 Exposició i venda 

o lloguer de vehicles de mobilitat personal amb motor; Manteniment i reparació 

de vehicles de motor i material de transport; 12.11.a Magatzem de mercaderies no 

perilloses; 12.11/2 Agència de transport amb magatzem temporal de mercaderies; 

13/3.9.z Punt d’atenció turística; 13/3.9.x Oficina de turisme; 13/3.9.y Oficina 

oberta al públic: venda de tíckets i entrades; 13/3.9.d Agència de viatges; 

SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions prèvies 

vinculades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació i reforma de local si 

suposen augment d’aforament; EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds 

d’atorgament de llicències presentades abans de l’executivitat de l’acord de 

suspensió, les comunicacions prèvies a l’exercici de les activitats sotmeses al 
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règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC) si 

la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de l’executivitat de l’acord de 

suspensió; EXCLOURE, així mateix, de la suspensió, les sol·licituds 

d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació 

d’activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, 

vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a 

l’executivitat del present acord, així com les obres que se sol·licitin amb 

posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses de 

suspensió. PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als 

estudis previs a la tramitació d’un Pla especial d’establiments de pública 

concurrència i altres activitats a l’entorn de l’avinguda del Paral·lel; 

DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de 

suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de 

l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 

74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un 

any, a comptar des de la publicació al BOPB d’aquest acord; i PUBLICAR el 

present acord en el Butlletí de la Província de Barcelona. 

 

Districte de l'Eixample 
 

65.- (2BD 2014/020) APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització del pati interior 

d’illa Casa Macaya al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 

d'1.013.050,06 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 

aquest acord a les parts interessades; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament. ENCARREGAR  a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
 

66.- (3BD 2017 034) APROVAR definitivament el projecte executiu de reurbanització del 

carrer Carreras i Candi i del carrer Esteràs entre la riera Blanca i el carrer 

Sugranyes, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i 

que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.521.534,85 

euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que 

preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 

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

terrenys a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de 

Baixa Tensió i FACULTAR el Gerent del Districte de Sants-Montjuïc per a 

formalitzar el conveni; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), a un dels diaris de més circulació de Catalunya, 

a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a 

la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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Districte de Gràcia 

 

67.- (6BD 20167176) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer del Cardener al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i 

que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.601.037,54 

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 règim local de Catalunya; APROVAR les bases del conveni de 

cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud 

de pas aeri/subterrani a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el 

projecte executiu, FACULTAR el Gerent del Districte de Gràcia per aprovar i 

formalitzar el conveni específic que apliqui les circumstancies concretes a les 

bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i 

la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més 

circulació de Catalunya, a la Gaseta  Municipal i al Tauler d’Anuncis de 

l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

Districte de Nou Barris 

 

68.- (8BD 2016/131) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la plaça 

de la Font del Parc del Pla de Fornells, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 

d'1.314.179,11 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord 

amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya;  

SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 

comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de 

Catalunya, termini durant el qual es podrà  examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

69.- (17PL16527)  SUSPENDRE en l’àmbit de l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu, de 

conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de 

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

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de llicències i/o 

comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 

sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els 

següents epígrafs de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 

concurrència pública (OMAECP): 1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en 

recintes coberts; 2.2. Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. 

Activitats de jocs i atraccions, excepte ludoteques (epígraf 2.4.5); 2.6. Activitats 
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audiovisuals. EC 1.1.1.2. Pastisseria i rebosteria i despatx de pa sense obrador. EC 

1.1.2.3. Gelateries i orxateries sense  degustació. EC 3.1 Botigues de 

conveniència. EC 3.2.1 Establiments que disposin de màquines expenedores 

d’aliments. EC 1.2.2 Superserveis (de 150 a 399 m2) EC 1.2.3 Supermercat (>400 

m2); SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions 

prèvies vinculades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació i reforma de 

local si suposen augment d’aforament; EXCLOURE de la suspensió les 

sol·licituds d’atorgament de llicències presentades abans de l’executivitat de 

l’acord de suspensió, les comunicacions prèvies a l’exercici de les activitats 

sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de 

Control (EAC) si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de l’executivitat 

de l’acord de suspensió; EXCLOURE, així mateix, de la suspensió, les 

sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o 

l’ampliació d’activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l’exercici de les 

activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb 

anterioritat a l’executivitat del present acord, així com les obres que se sol·licitin 

amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses de 

suspensió. PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als 

estudis previs a la tramitació d’un Pla especial d’establiments de pública 

concurrència i altres activitats a l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu del 

districte de Sant Andreu; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat 

i grafiat en el plànol de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de 

conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, 

també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de 

suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de la publicació al BOPB 

d’aquest acord; i PUBLICAR el present acord en el Butlletí de la Província de 

Barcelona. 

 

Districte de Sant Martí 

 

70.- (16GU47)  RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació 

pública del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del 

PAU del PMU de l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Àvila, d’Àlaba, 

d’Almogàvers i de Pamplona, formulat per la Junta de Compensació constituïda a 

l’efecte, en el sentit que justificadament i raonada figura en l’informe del 

Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 12 

de desembre de 2017 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. 

APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el 

Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del 

PMU de l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Àvila, d’Àlaba, d’Almogàvers i 

de Pamplona, que incorpora les modificacions derivades de l’acord d’aprovació 

inicial. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei 

d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva 

del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i 

jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, 

entre d'altres, la cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració 

actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos en 

el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO 

individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE 

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

 

71.- (15E00064)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert als apartats 1er i 4art, 

lletra d) de l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, l’advertiment del 

propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. 

Joan Munsó Cabús, el 21 d’abril de 2015, en relació a la finca núm. 188 del carrer 

Dos de maig, qualificada de parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 

6b) per la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la plaça de les 

Glòries i el seu entorn, aprovada definitivament el 28 de desembre de 2007, 

pendent de desenvolupament pel Pla de Millora Urbana del Sector 2 (privat), pels 

motius que figuren a l’informe de la Direcció d’Expropiacions de la SPM 

Barcelona Gestió Urbanística, SA de 19 d’octubre de 2017, que a efectes de 

motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 

b) Mocions 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

Única.- (0265/16)  RECTIFICAR, en virtut del que estableix l’article 109.2 de la Llei 

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

administracions públiques, en atenció a les raons que s’indiquen a l’informe 

justificatiu de 18 de desembre de 2017 i la documentació que s’incorpora a 

l’expedient, la resolució adoptada per la Comissió de Govern en sessió de 29 de 

desembre de 2016, relatiu al contracte que té per objecte la gestió integral, 

implantació i manteniment d'un sistema de transport individualitzat mitjançant 

bicicletes, atès que existeix un error material en l’import relatiu a la despesa 

consignada per a l’exercici 2017; i en conseqüència, AMPLIAR parcialment 

l'autorització i disposició de la despesa aprovada anteriorment, per un import 

d'1.100.000,00 euros (IVA inclòs), amb càrrec al Pressupost 2017 i a la partida 

indicada en el present document. 

 

 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 i trenta minuts. 

 


