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Ref:CG 32/16 

 

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

Barcelona, el dia 29 de setembre de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

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

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

Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Janet 

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

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

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

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

 

 Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d'Alcaldia Jaume Asens Llodrà 

i l’Im. Sr. Regidor Agustí Colom Cabau. 

 

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

 

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

les nou hores i trenta minuts. 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 22 de 

setembre de 2016, 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 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- IMI (C0207 2016 234) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d'Informàtica, de 

13 de setembre de 2016, que INICIA, mitjançant procediment obert,  tramitació 

ordinària, el procediment de licitació per l’adjudicació del contracte de serveis 

informàtics de manteniment i suport recurrent i evolutius de les aplicacions 

informàtiques de l'entorn de tramitacions telemàtiques de I'Ajuntament de 

Barcelona, per un import de 955.215,59 euros (IVA inclòs), i un termini 

d’execució de 18 mesos. 

 

2.- BA (BA 28/16) Resolució del President i la Directora General de Barcelona Activa 

SU SPM, de 27 de juliol de 2016, que INICIA l’expedient de contractació dels 

serveis per al disseny, creació, impartició i seguiment de les accions formatives de 

determinades especialitats del catàleg formatiu del Pla de Xoc per a aturats de 

molt llarga durada, amb vigència des de la data de signatura fins al 31 de 

desembre de 2017; APROVA el plec de clàusules per un pressupost de licitació 
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d'1.297.435,10 euros IVA exclòs; i CONVOCA la licitació per procediment obert 

subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

 

3.- BA (16/16M) Resolució del President i la Directora General de Barcelona Activa SU 

SPM, de 25 de juliol de 2016, que ADJUDICA el contracte de serveis de 

vigilància i seguretat de Barcelona Activa a Sabico Seguridad, SA per un import 

d’adjudicació d'1.646.113,09 euros, IVA inclòs. 

 

4.- BA (24/15) Resolució del Conseller Delegat de Barcelona Activa SU SPM, de 23 de 

maig de 2016, que ADJUDICA el contracte de serveis per al disseny, creació i 

impartició de les accions formatives de determinades especialitats de l’oferta 

formativa estable de Barcelona Activa (35 lots), d’acord amb el plec de clàusules 

aprovat per un import de licitació de 972.600,00 euros IVA exclòs. Lot 1 

Comunicació a SC2 Formació SL per un import d’adjudicació de 21.420,00 euros; 

Lot 2 Creativitat a UTE Rhed de consultores - Clàudia Guillem - Gemma Massoni 

per un import d’adjudicació de 23.205,00 euros; Lot 3 Lideratge a Coperfield for 

social good SL per un import d’adjudicació de 21.998,34 euros; Lot 4 Negociació 

a GRrupo Montaner y Asociados SA per un import d’adjudicació de 24.990,00 

euros; Lot 5 Networking a Rosaura Alastruey García per un import d’adjudicació 

de  24.811,50 euros; Lot 6 Competències Digitals a Fundació Pere Tarrés per un 

import d’adjudicació de 15.625,60 euros; Lot 7 Gestió de Grups a Pitagora 

Advanced SLU per un import d’adjudicació de 8.400,00 euros; Lot 8 Imatge 

Digital a Magma 3 Interactiva Web Agency SL per un import d’adjudicació de 

21.200,00euros; Lot 9 CMS / Gestor de Continguts a UTE Bcn Knowledge 

Managments BKM: Jaume Pla Aubia, Recerca en enginyeria Informàtica SLU, 

Opensistemsconsulting SL I Magma3interactiva Web Agency SL per un import 

d’adjudicació de 22.040,00 euros; Lot 10 Disseny gràfic a UTE Magma 3Box per 

un import d’adjudicació de 32.860,00 euros; Lot 11 Disseny 3D a Futura Training 

i Consulting SL per un import d’adjudicació de 19.950,00 euros; Lot 12 Mobilitat: 

Desenvolupament d'aplicacions a Cast Info SA per un import d’adjudicació de 

24.360,00 euros; Lot 13 Vendes a Montse Ramos Sánchez per un import 

d’adjudicació de 18.535,00 euros; Lot 14 Màrqueting a UTE Activa 

Consultors&Partnersi, Xavier Olivares i Montse Ramos per un import 

d’adjudicació de 32.312,00 euros; Lot 15 Formes Jurídiques i fiscalitat a 

Gesvericat, SLP per un import d’adjudicació de 37.620,00 euros; Lot 18 Noves 

formes d'organització del temps a Momentumlab, SL per un import d’adjudicació 

de 7.700,00 euros; Lot 19 Cultura empresarial en igualtat i diversitat a Criteria 

Recursos Humanos SL per un import d’adjudicació de 7.140,00 euros; Lot 20 

Plataforma Empresa Ocupació (activitats RF19 dins l'eix recerca de feina) a 

Impento SL per un import d’adjudicació de 30.443,70 euros; Lot 21 Plataforma 

Empresa Ocupació (activitats RF20 dins l'eix recerca de feina) a Ktcr Global SL 

per un import d’adjudicació de 30.360,00 euros; Lot 22 Sectors econòmics i 

oportunitats professionals a D'Aleph Formación SL per un import d’adjudicació 

de 37.820,00 euros; Lot 23 Sessions informatives al territori a Impento SL per un 

import d’adjudicació de 24.727,74 euros; Lot 24 Coaching grupal majors de 40 

anys a UTE Ivo Güell, Laura Cespedosa  Cañada, Martha Möller, Xavier Ripoll 

per un import d’adjudicació de 90.712,00 euros; Lot 25 Coaching laboral per a 

dones a UTE Coaching-Lab: Ana Benedito Pons, Clàudia Calderón i López del 

Pan i Ethel Cabrera Maria per un import d’adjudicació de 35.360,00 euros; Lot 26 

Coaching menors de 30 anys a El Despertador SL a 20.800,00 euros; Lot 27 
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Autoconeixement a UTE Rhed de consultores - Clàudia Gguillem - Gemma 

Massoni per un import d’adjudicació de 12.350,00 euros; Lot 28 Objectiu 

Professional a Educaonline SL per un import d’adjudicació de 13.679,40 euros; 

Lot 29 Eines bàsiques per a la Recerca de Feina: Carta i Currículum a Fundació 

Pere Tarrés per un import d’adjudicació de 71.056,65 euros; Lot 30 Procés de 

selecció a Psicotec Catalunya SL per un import d’adjudicació de 22.100,00 euros; 

Lot 31 Entrevista de feina a CMAP SL per un import d’adjudicació de 24.600,00 

euros; Lot 32 Màrketing laboral i identitat digital a Associació per a joves TEB 

per un import d’adjudicació de 23.270,40; Lot 33 Eines 2.0 per a la Recerca de 

Feina: Linkedin, Twitter i Facebook a UTE Pedro Luis Rojas Aguado, Ariadna 

Vigueras Bohigas, Maria Redondo Rodrigo per un import d’adjudicació de 

32.319,00 euros; Lot 35 Sessions informatives de Barcelona treball joves a 

D'Aleph Formación SL per un import d’adjudicació de 7.150,00 euros; tot IVA 

exclòs. 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

5.- (2013/56) Per resolució de 23 de maig de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, 

ha atorgat definitivament 31 subvencions, per un import de 3.000,00 euros, tal 

com consta a la Base 9 de les Bases reguladores, i denegat definitivament 4 

subvencions relatives al programa “Barcelona Crea Ocupació” de la Gerència 

d’Empresa i Turisme, que consten a les relacions annexes. 

 

6.- (2013/56) Per resolució de 8 de juliol de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, ha 

atorgat provisionalment 4 subvencions, per un import de 3.000,00 euros, tal com 

consta a la Base 9 de les Bases reguladores, i denegat provisionalment 3 

subvencions relatives al programa “Barcelona Crea Ocupació” de la Gerència 

d’Empresa i Turisme, que consten a les relacions annexes. 

 

7.- (2014/363) Per resolució de 13 de juny de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, 

ha atorgat definitivament 46 subvencions, per import màxim de 18.000,00 euros, i 

denegat definitivament 10 subvencions relatives al programa “Barcelona es 

Compromet” de la Gerència d’ Empresa i Turisme, que consten a les relacions 

annexes. 

 

8.- (2014/363) Per resolució de 3 d’agost de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, ha 

atorgat definitivament 30 subvencions, per import màxim de 18.000,00 euros, i 

denegat definitivament 4 subvencions relatives al programa “Barcelona es 

Compromet” de la Gerència d’Empresa i Turisme, que consten a les relacions 

annexes. 

 

9.-  (2014/363) Per resolució de 3 d’agost de 2016, el regidor d’Empresa i Turisme, ha 

atorgat definitivament 9 subvencions, per import màxim de 18.000,00 euros, i 

denegat definitivament 6 subvencions relatives al programa “Barcelona es 

Compromet” de la Gerència d’Empresa i Turisme, que consten a les relacions 

annexes. 

 

10.- BSM (2016AP110AM) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA de 12 de juliol de 2016, que INICIA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació 
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per l’adjudicació de l’Acord Marc relatiu a la implementació de la segona fase del 

sistema de Business Intelligence que compleixi amb les necessitats requerides per 

BSM, i que fan referència als següents àmbits: Àmbit 1: Desenvolupament del 

magatzem de dades; Àmbit 2: Desenvolupament del Datamart i Plataforma 

Analítica; Àmbit 3: Subministrament del programari (software) dedicat a la 

implantació de la Plataforma Analítica, per un pressupost de licitació de 

1.221.495 euros (IVA Inclòs) i un termini d’execució de 3 anys. 

 

11.- BSM (2016AP114S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que INICIA mitjançant procediment 

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

per l’adjudicació del contracte relatiu al Subministrament, instal·lació, 

configuració, posta en marxa, formació, servei de manteniment integral 

(preventiu, correctiu, milloratiu i evolutiu) de nous parquímetres a la ciutat de 

Barcelona i recompra dels existents, amb suport als processos d'inserció socio 

laboral i d'exclusió social, per un import de licitació de 25.454.561,58 euros (IVA 

Inclòs) i un termini d’execució de 5 mesos pel subministrament i 5 anys per la 

resta de prestacions. 

 

12.- BSM (2016TRA116S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que INICIA mitjançant procediment 

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

per l’adjudicació del Contracte relatiu al subministrament de 6 vehicles grua, 

recompra de 6 vehicles grua actualment en servei i manteniment i reparacions per 

un import de licitació de 963.777,12 euros (IVA Inclòs) i un termini d’execució 

de  6 anys i mig. 

 

13.- BSM (2016CONS074S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte derivat de 

l’Acord Marc de subministrament d’energia amb destinació als Departaments de 

l’administració de la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): 

Subministrament d’Energia destinats a donar servei als diferents centres i 

instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 1: Punts de consum amb tarifa 

d’accés 6.1 a Endesa Energia, SAU per un import estimat global de 827.171,92 

euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

14.- BSM (2016CONS074S)  Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que  ADJUDICA el Contracte derivat de 

l’Acord Marc de subministrament d’energia amb destinació als Departaments de 

l’administració de la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): 

Subministrament d’Energia destinats a donar servei als diferents centres i 

instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA, amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 2: Punts de consum amb tarifa 

d’accés 3.1A a Gas Natural Comercializadora, SA per un import estimat global de 

174.994,79 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

   

15.- BSM (2016CONS074S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte derivat de 

l’Acord Marc de subministrament d’energia amb destinació als Departaments de 
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l’administració de la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): 

Subministrament d’Energia destinats a donar servei als diferents centres i 

instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 3: Punts de consum amb tarifa 

d’accés 3.0A a Gas Natural Comercializadora, SA per un import estimat global 

d'1.801.810,17 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

16.- BSM (2016CONS074S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte derivat de 

l’Acord Marc de subministrament d’energia amb destinació als Departaments de 

l’administració de la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): 

Subministrament d’Energia destinats a donar servei als diferents centres i 

instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 4: Punts de consum amb tarifa 

d’accés 2.1A a Gas Natural Comercializadora, SA per un import estimat global de 

22.579,96 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

17.- BSM (2016CONS074S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte derivat de 

l’Acord Marc de subministrament d’energia amb destinació als Departaments de 

l’administració de la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): 

Subministrament d’Energia destinats a donar servei als diferents centres i 

instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 5: Punts de consum amb tarifa 

d’accés 2.1DHA a Gas Natural Comercializadora, SA per un import estimat 

global de 10.591,23 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

18.- BSM (2016CONS074S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte derivat de 

l’Acord Marc de subministrament d’energia amb destinació als Departaments de 

l’administració de la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): 

Subministrament d’Energia destinats a donar servei als diferents centres i 

instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 8: Gas Natural canalitzat (Tarifa 

d’accés 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5) a Gas Natural Comercializadora, SA per un 

import estimat global de 255.289,09 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 

2 anys. 

 

19.- BSM (2016AJCC068S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte relatiu al 

subministrament i gestió dels serveis necessaris per tal de dotar de vestuari als 

treballadors/es de Barcelona de Serveis Municipals SA, amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 1: Vestuari i Gestió del Magatzem 

a Vestilab Clean Room Control, SLU per un import estimat global de 

2.216.574,93 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 3 anys. 

 

20.- BSM (2016AJCC068S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que  ADJUDICA el Contracte relatiu al 

subministrament i gestió dels serveis necessaris per tal de dotar de vestuari als 

treballadors/es de Barcelona de Serveis Municipals S.A. amb suport als processos 
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d’inserció socio laboral i d’exclusió social: Lot 2: Calçat a El Corte Inglés, SA per 

un import estimat global de 161.464,69 euros (IVA inclòs) i un termini 

d’execució de 3 anys. 

 

21.- BSM (2016AJCC068S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte relatiu al 

subministrament i gestió dels serveis necessaris per tal de dotar de vestuari als 

treballadors/es de Barcelona de Serveis Municipals SA amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 3: Equipament de Motorista a El 

Corte Inglés, SA per un import estimat global de 36.763,31 euros (IVA inclòs) i 

un termini d’execució de 3 anys. 
 

22.- BSM (2016AJCC068S) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte relatiu al 

subministrament i gestió dels serveis necessaris per tal de dotar de vestuari als 

treballadors/es de Barcelona de Serveis Municipals, SA amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 4: EPI’s a Iturri, SA per un import 

estimat global de 49.523,49 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 3 anys. 

 

23.- BSM (2016CONS089OBO) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte per les 

obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als 

processos d’exclusió i inserció social: Lot 1: Flos i Calcat, Variant 1: Aigües; 

Variant 2: Corporatiu a CPM Construcciones pintura y mantenimiento, SAU per 

un import estimat global de 415.745,27 euros (IVA inclòs) i un termini 

d’execució d'1,5 mesos. 

 

24.- BSM (2016CONS089OBO) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte per les 

obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als 

processos d’exclusió i inserció social: Lot 2: Torrent de l’Olla, Variant 1: Aigües; 

Variant 2: Corporatiu a Voracys, S.L. per un import estimat global de 400.610,70 

euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 1,5 mesos. 

 

25.- BSM (2016CONS089OBO) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte per les 

obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als 

processos d’exclusió i inserció social: Lot 3: Ferran Casablancas, Variant 1: 

Aigües; Variant 2: Corporatiu a Voracys, S.L. per un import estimat global de 

444.955,87 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d'1,5 mesos. 

 

26.- BSM (2016CONS089OBO) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte per les 

obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als 

processos d’exclusió i inserció social: Lot 4: Maragall: Variant 1: Aigües; Variant 

2: Corporatiu a CPM Construcciones pintura y mantenimiento, SAU per un 

import estimat global de 539.315,91 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució 

d'1,5 mesos. 
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27.- BSM (2016CONS123OBO) Resolució del director general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 30 d’agost de 2016, que INICIA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació no harmonitzada, el procediment de licitació 

per l’adjudicació del Contracte per les obres relatives al Projecte Executiu de 

rehabilitació de l’edifici ubicat a l’avinguda de Santuaris de Sant Josep de 

Muntanya núm. 46 de Barcelona amb suport als processos d’inserció sociolaboral 

i d’exclusió social, per un pressupost de licitació d'1.938.540,91 euros (IVA 

inclòs) i un termini d’execució de 9 mesos. 

 

28.- PATSA (2016CONS074S) Resolució de l’Apoderat de Parc d’Atraccions del Tibidabo, 

SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte derivat de l’Acord 

Marc de subministrament d’energia amb destinació als Departaments de 

l’administració de la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): 

Subministrament d’Energia destinats a donar servei als diferents centres i 

instal·lacions de Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 1: Punts de consum amb tarifa 

d’accés 6.1 a Endesa Energia, SAU per un import estimat global de 304.060,90 

euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

29.- PATSA (2016CONS074S) Resolució de l’Apoderat de Parc d’Atraccions del Tibidabo, 

SA, de 12 de juliol de 2016, que ADJUDICA el Contracte derivat de l’Acord 

Marc de subministrament d’energia amb destinació als Departaments de 

l’administració de la Generalitat i Entitats participants (Exp. 2013/3): 

Subministrament d’Energia destinats a donar servei als diferents centres i 

instal·lacions de Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA amb suport als processos 

d’inserció sociolaboral i d’exclusió social: Lot 3: Punts de consum amb tarifa 

d’accés 3.0A a Gas Natural Comercializadora, SA per un import estimat global de 

49.668,29 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 

30.- PATSA (2016PATSA055AM) Resolució de l’Apoderat de Parc d’Atraccions del 

Tibidabo, SA, de 30 d’agost de 2016, que RESOL homologar en l’Acord marc per 

a l’homologació de proveïdors per l’execució d’obres menors de conservació i de 

paleteria (treballs de paleta) de petit format, a les instal·lacions del Parc 

d’Atraccions del Tibidabo SA, a Construcciones Fertres SL, Constructora y 

rehabilitadora Secla SA, Istem SLU, Eurocatalana obres i serveis SL i Vopi 4 per 

un valor estimat d'1.751.475,00 euros (IVA inclòs) per un termini de 4 anys. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

31.-  (20162114) Resolució de la Regidora del Districte de Sants-Montjuïc, de 3 d'agost 

de 2016, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb 

caràcter excepcional, a la Coordinadora d'entitats del Poble-sec, amb NIF 

G59055525, per un import de 17.250,00 euros, per al desenvolupament del Pla 

Comunitari del Poble-sec i APROVA el corresponent conveni. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

32.-  (070.1619.019) Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 7 de setembre de 

2016, que ADJUDICA l'expedient de contractació de les obres relatives al 

Projecte Executiu de reurbanització del carrer Xifré, des del carrer Rosselló fins al 

carrer Còrsega, al Districte de Sant Martí a Barcelona, adjudicat a Obres i 

Projectes Catalunya, SL, per un import de 388.865,00 euros (IVA exclòs), que 

incloent IVA ascendeix a l’import de 470.526,65 euros. 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (876/2016)  APROVAR les modificacions de l’organigrama de la Gerència de Drets 

Socials en l’àmbit de la Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran assignant les 

denominacions i funcions als òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. 

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. 

 

2.- (0232/16)  ADJUDICAR el contracte núm. 16000873, que té per objecte la 

concertació de l'activitat sanitària de prevenció de riscos laborals i d'altres 

activitats sanitàries de l'Ajuntament de Barcelona i organismes associats, per un 

import màxim de 680.842,24 euros, exempt d'IVA i en funció dels preus unitaris 

ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient, a PREMAP Seguridad y Salud, SL, amb NIF B84412683, i d'acord 

amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la 

condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual. DISPOSAR la despesa corresponent a l'Ajuntament de 

Barcelona per un import de 559.165,06 euros amb càrrec als pressupostos i 

partides indicades a aquest document, tot incorporant-se a l'expedient, pel que fa a 

la resta del pressupost, els documents comptables acreditatius de les disposicions 

efectuades pels òrgans competents que s'incorporen a la present licitació. 

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar 

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

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

la notificació de l'adjudicació, i no s'hagi interposat recurs especial de contractació 

que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 

suspensió. 
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3.- (0690/16)  AUTORITZAR la despesa del contracte número 16004236, que té per 

objecte atendre les despeses derivades de les diferents campanyes de 

comunicació, en virtut de l'acord marc amb núm. de contracte 15003230, per a la 

fixació de condicions per a la contractació dels serveis en assessorament 

estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació 

d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i secundàriament, la 

ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la implementació 

d’accions de comunicació i de designació de les empreses per a la utilització 

comuna i contractació centralitzada per part de l’Ajuntament de Barcelona, els 

seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació 

municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, i la designació de les 

empreses (proveïdors) amb les quals es podran contractar aquests serveis a mesura 

que apareguin les necessitats, per un import de 3.100.000,00 euros IVA inclòs, 

amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en aquest mateix document, d'acord 

amb la proposta de la Direcció de Comunicació, que obra a l'expedient. 

 

4.- (0665/16)   APROVAR l’encàrrec de gestió al Consorci del Besòs per a dur a terme 

les tasques en el marc dels treballs del Pla Besòs i FACULTAR el Gerent 

Municipal per a la seva signatura. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 100.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, 

per a dur a terme les tasques en el marc dels treballs del Pla Besòs. PUBLICAR, 

d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 

l'esmentat encàrrec de gestió a la Gaseta Municipal. 

 

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

el document de 29 de setembre de 2016. 

 

6.- (01 SUBV2016) APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions sobre la 

quota líquida de l’IBI, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb 

pocs recursos, aprovades les Bases per acord de la Comissió de Govern en sessió 

de 21 de juliol de 2016. CONVOCAR, en règim de concurrència no competitiva, 

l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’IBI corresponent al 

domicili habitual, a aquelles persones amb pocs recursos. Aquesta convocatòria es 

regirà per la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que 

desenvolupa, per la Normativa General de Subvencions de l’Ajuntament de 

Barcelona publicada al BOPB de 4 de gener de 2011 i per les Bases reguladores 

publicades al BOPB d’1 d’agost de 2016. AUTORITZAR la despesa per un 

import de 3.500.000,00 euros, amb càrrec al pressupost de 2016 i a la partida 

0701-48939-23151. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la 

inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

7.- (02 SUBV2016) APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 

empreses generadores d’ocupació estable equivalent a una part de la quota de 

l’IBI, aprovades les Bases per acord de la Comissió de Govern en sessió de 28 de 

juliol de 2016. CONVOCAR, en règim de concurrència no competitiva, 

l’atorgament de subvencions per a empreses generadores d’ocupació estable 

equivalent a una part de la quota de l’IBI. Aquesta convocatòria es regirà per la 
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llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 

887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa, per la 

Normativa General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al 

BOPB de 4 de gener de 2011 i per les Bases reguladores publicades al BOPB de 8 

d’agost de 2016. AUTORITZAR la despesa per un import de 100.000,00 euros, 

amb càrrec al pressupost de 2016 i a la partida 0701-47900-43311. ORDENAR la 

publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província. 

 

8.- (E.01.6015.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat financera Anida 

operaciones singulares, SA (CIF A28515088) la finca del carrer Carretes núm. 65 

(finca registral 856/B del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona), en virtut 

del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en 

benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 

del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 

la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; 

APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 347.484,00 euros; 

LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 347.484,00 euros, 

amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 

2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 

ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 

administració de l’esmentada finca per tal de destinar-la a habitatges de lloguer 

social; FORMALITZAR la compravenda prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens 

quin manteniment suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i 

INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

9.- (E.05.6032.16) EXTINGIR de mutu acord, de conformitat amb el que preveu la condició 

tretzena punt h) de les Condicions reguladores, la cessió d’ús atorgada per acord 

de la Comissió de Govern de 21 de novembre de 2012 i formalitzada el 20 de 

desembre del mateix any, a favor de l’Associació Centre d’Acollida Assís 

respecte de l’habitatge baixos D de la finca del carrer Carrasco i Formiguera núm. 

1-7, amb la finalitat de desenvolupar un projecte d’inclusió social d’allotjament de 

persones en situació de sense llar, atès la necessitat municipal de destinar aquest 

habitatge al reallotjament d’afectats urbanístics i el trasllat de les activitats de 

l’esmentada Associació a una nova ubicació municipal. 

 

10.- (E.05.6033.16) CEDIR a l’Associació Centre d’Acollida Assís l’ús de l’habitatge baixos 

de la finca del carrer Isaac Albèniz núm. 8, amb la finalitat de desenvolupar un 

projecte d’inclusió social d’allotjament de persones en situació de sense llar, 

d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; SOTMETRE 

l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi 

formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i 

FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

 

11.- (CO 2016-09/21) TRASPASSAR, a l’empara del previst als articles 16, e) de la Llei 

22/1988, de 30 de desembre (Carta Municipal de Barcelona) i 49. Primer, 16) del 

Reglament Orgànic  Municipal, les funcions d’administració del Consorci el Far 

al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
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12.- (2016/1186)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l'Associació Xarxa Economia Solidària, amb NIF G63881031, per a la 

realització del projecte Impuls i articulació de l'economia social i solidària a 

Barcelona, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 

directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 

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

per un import de 118.368,63 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per 

un import de 113.368,63 euros amb càrrec a la partida 48903-43351-0701 i 5.000 

euros amb càrrec a la partida 48902-92412-0609, a favor de l'Associació Xarxa 

Economia Solidària, amb NIF G63881031, sotmesa a la condició suspensiva de la 

correcta justificació de l’anterior subvenció. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que 

consten a l'expedient. 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 el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació 

dels fons rebuts. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcalde, Gerardo Pisarello 

Prados, per a la signatura del conveni. 

 

13.- (2016/1237)  APROVAR l’encàrrec de gestió per a la contractació de Plans 

d’Ocupació per a venedors/es ambulants no regularitzats a la Societat Privada 

Municipal Barcelona Activa, SAU per a fer les contractacions, donant suport 

tècnic amb els seus propis recursos humans, tècnics i econòmics, en tot allò que 

sigui necessari per a garantir l’execució òptima, el desenvolupament, seguiment i 

avaluació i en la seva condició d’ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona 

que porta a terme les polítiques actives en matèria de formació i ocupació. 

 

14.- (3–055/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-055/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import  

1.200.000,00 euros, per atendre despeses de beques menjador, de conformitat amb 

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

l’expedient, referència comptable núm. 16052391; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

15.- (3–108/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-108/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

16.421.218,02 euros, per atendre despeses de personal corresponents a la 

regularització del cost derivat del compliment de la sentència 1001/2015 del TSJC 

a les diferents entitats públiques municipals de conformitat amb la documentació i 

amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 

referència comptable núm. 16091691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

16.- (3–109/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-109/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

2.220.000,00 euros, per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades a 

allotjaments d’urgència per a persones vulnerables, de conformitat amb la 
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documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable núm. 16091991; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

17.- (3–110/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-110/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

28.363,02 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16092091; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

18.- (3–111/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-111/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

322.521,00 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16092191; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

19.- (2016/1234)  APROVAR el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, 

a través del Departament d’Empresa i Coneixement, per a la formalització de la 

Comissió d’allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat de 

millorar l’eficàcia i eficiència de l’acció inspectora de les dues administracions, 

posar en comú criteris tècnics i jurídics d’inspecció i procediments de disciplina a 

l’entorn del control de l’oferta d’allotjament a la ciutat, proveir de fonament 

jurídic i tècnic a la presa de decisions i posicionament en el control i disciplina en 

la defensa de la competència i oferta il·legal d’allotjament en la ciutat de 

Barcelona, en el marc de l’economia col·laborativa i en general la reflexió, el 

debat i contrast d’actuacions i polítiques d’interès mutu, orientades a l’assoliment 

d’un model turístic sostenible per a la ciutat de Barcelona. FACULTAR el 

Regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del 

conveni. 

 

20.- (2016/1235)  APROVAR els següents projectes municipals per al foment del turisme 

amb la finalitat de la promoció turística finançats pel Fons de Foment del Turisme 

de la Generalitat provinent de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics 

(IEET) per import total d'1.397.934,10 euros: implantació leds de colors a la 

cascada 1 de l’eix Maria Cristina per import total de 28.000 euros; millora 

ambiental de la plaça Reial per import total de 150.000,00 euros; pavimentació i 

reordenació de mobiliari urbà a la vorera del passeig Joan de Borbó entre els 

carrers Doctor Aiguader i el carrer Maquinista per import total de 700.000,00 

euros; arranjament de voltes a diferents carrers de l’eix del carrer Carders i al 

Raval Nord per import total de 510.000,00 euros; millora de l’accessibilitat al 

Refugi antiaeri de la plaça del Diamant per import total de 9.934,10 euros. 
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21.- (2016/1236)  APROVAR els següents projectes municipals en matèria de turisme, finançats 

per l’assignació extraordinària del Fons de Foment del Turisme de la Generalitat 

provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET) per import total de 

778.763,70 euros: adequació de passos de vorera al perímetre del Districte de Ciutat 

Vella per import de 370.000,00 euros; pavimentació i reordenació de mobiliari urbà a la 

vorera de plaça Catalunya, entre el carrer Portal de l’Àngel i Les Rambles, per import de 

408.763,70 euros. 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 

22.- (20140478)  PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que 

té per objecte la gestió integral i l’administració de la residència i centre de dia 

municipal Fortpienc, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 

de desembre de 2017, adjudicat el 10 de desembre de 2014 a Instituto de Gestión 

Sanitaria SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, UTE LEY 18/82, 

de 26 de Mayo (UTE Fortpient), d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del 

plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del 

contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial decret 

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

sector públic, per un import de 3.184.704,93 euros, IVA inclòs; AUTORITZAR I 

DISPOSAR, a favor de Instituto de Gestión Sanitaria SAU y Asociación Edad 

Dorada Mensajeros de la Paz UTE LEY 18/82, de 26 de Mayo (UTE Fortpient), 

amb NIF núm. U66417122, la despesa del contracte núm. 14003332 per un import 

de 3.184.704,93 euros, IVA inclòs, amb càrrec al Pressupostos i Partida indicat en 

el document comptable; REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini 

màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui 

per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del Departament de 

Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 
 

23.- (20160220)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Associació 

Educació i Lleure Ubuntu, amb NIF núm. G65902439, per a l’execució del 

projecte Casal Infantil diari Ubuntu, per oferir un espai d’intervenció 

socioeducatiu integral per infants i joves que previngui les situacions de risc 

social i compensi les desigualtats socials, culturals i econòmiques dels infants i els 

seves famílies, afavoreixi la socialització i la integració i els permeti adquirir 

aprenentatges i competències des de la perspectiva de l’atenció socioeducativa, 

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 30.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 

per raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l'Associació Educació i Lleure Ubuntu, 

amb NIF núm. G65902439, la despesa de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida 

02.01 231.11 489.03 de l’exercici del 2016, equivalent al 48% del cost total del 

projecte (62.500,00 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 

termini no superior als tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat 

realitzada presenti la justificació corresponent. La justificació es referirà a 

activitats efectuades i despeses realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre 

de 2016. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, regidora de l’Àrea de 

Drets Socials i Segona Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 

signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 

derivin. 
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24.- (20160353)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 35.000,00 

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

document, a favor del Consorci d'atenció primària de salut l'Eixample, amb NIF 

Q0801096I, en concepte de manteniment dels espais comuns a l'edifici del carrer 

Comte Borrell 305 durant l'any 2016. 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

25.- (20160323)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de 

la gestió del Servei d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrades 

(SOAPI), d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, i el 

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

laboral, a partir del dia 1 de gener de 2017 o del dia següent al de la seva 

formalització, si és posterior, fins al 31 de desembre de 2018, amb núm. de 

contracte 16004061, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 808.601,98 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 el document comptable, amb el següent 

desglossament: 668.266,10 euros de pressupost net i 140.335,88 euros en 

concepte d’IVA al tipus impositiu del 21%; condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents. DONAR compte d’aquest 

acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

26.- (0602/16)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 35.000,00 

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

document, a favor de Rromane Siklyovne (Associació Joves Estudiants Gitanos 

del Bon Pastor), amb NIF G65688780, per al projecte Gitanos amb futur. 

ATORGAR la subvenció a Rromane Siklyovne (Associació Joves Estudiants 

Gitanos del Bon Pastor), amb NIF G65688780, per un import de 35.000,00 euros, 

per al projecte Gitanos amb futur, 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 la excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que, presenti pel primer exercici en data màxima 31/03/2017 i 

pel segon en data màxima 30/09/2017, el balanç econòmic i la memòria de 

funcionament i justificació dels fons rebuts. 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. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

27.- (20134116)  PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del 

contracte que té per objecte el manteniment, reparació i operació d’instal·lacions 

del centre de control de trànsit de la ciutat de Barcelona, per un termini de 12 

mesos, fins al 30 de setembre de 2017, atesa la conformitat del contractista, i 
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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 del contracte núm. 13000823 per un import 

de 857.285,00 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 d'Etra Bonal, S.A., NIF 

A08522955; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a l'empara de 

l'article 89 del TRLCSP; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini 

màxim de 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. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

28.- (3BD 2015 0113) APROVAR inicialment el Projecte de millores a la plaça Joan Pelegrí, 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 935.600,41 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; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini 

de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es 

podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

29.- (3BD 2016 097) APROVAR, 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, el Projecte modificat de les obres del 

nou equipament esportiu PAV-3 del carrer Energia 21-35, al barri de la Marina 

del Port, del Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal Bimsa que figura a 

l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un 

import de 3.540.307,95 euros, el 21% d’IVA inclòs (aquesta diferència de 

pressupost inferior a l’aprovat 4.027.989,53 euros, IVA inclòs, és deguda a que 

l’import de les obres adjudicades va ser 2.809.829,72 euros, IVA inclòs, derivats 

de la baixa ofertada per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de les 

partides del projecte modificat de 297.439,03 euros IVA inclòs i les partides de 

material esportiu, grades i seients, mobiliari vestidors, ecoenergies, control de 

qualitat i millora entorns petanca de 433.039,20 euros IVA inclòs, dóna un total 

de 3.540.307,95 euros); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de 

l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de 

l’actuació. 

 

Districte de les Corts 

 

30.- (16GU24)  APROVAR l’Addenda de modificació del protocol de col·laboració de la 

MPGM de la Colònia Castells, que modifica les fases d’execució de la MPGM de 

la Colònia Castells i modifica els membres de la Comissió Mixta de seguiment del 

projecte de remodelació de la Colònia Castells, amb la conformitat de la Comissió 
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Mixta de seguiment del projecte de remodelació de la Colònia Castells segons 

acord de 30 de març de 2016, i d’acord amb l’informe de la Direcció de l’Àrea de 

Règim Jurídic d’11 de juliol de 2016. SOTMETRE a informació pública pel 

termini d’un mes l’Addenda de modificació del protocol de col·laboració de la 

MPGM de la Colònia Castells, de conformitat amb l’article 25.1 del Reial Decret 

Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl 

i Rehabilitació Urbana i l’article 26.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mitjançant anuncis que es 

publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més 

circulació de la província i al Tauler d’edictes municipal. 

 

31.- (16GU33)  ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística 

SA (BAGURSA), la gestió de l’execució de les Fases I nova i II nova de la 

Modificació del Pla General Metropolità en el sector de reforma interior de la 

Colònia Castells, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del 

municipi de Barcelona el 20 d’octubre de 2003 i publicada al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya el 30 de desembre de 2003, en els termes de l’informe 

del Departament de Projectes de Gestió Urbanística, de 19 de setembre de 2016, 

obrant a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, i de conformitat amb 

l’article 155.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la mateixa província i al Tauler 

d’edictes municipal. 

 

b) Mocions 

 

  

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

a les 11 hores. 

 


