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Ref:CG 8/18 

 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària d’1 de març de 2018. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de febrer de 2018. 
 

Part decisòria 
 
Propostes d’acord 
 
ALCALDIA 

 
1.-  (20174400) ADJUDICAR el contracte núm. 17005197, que té per objecte el servei de manteniment 

preventiu i reparació d’avaries i accidents de les motocicletes, els escúters i els vehicles especials de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible, per un import màxim de 655.820,00 euros, IVA inclòs, i en 
funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 
en l'expedient a Comercial Impala, SA amb NIF A08115255, i d'acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
càrrec a la partida 0401 21400 13211 dels pressupostos de 2018, 2019 i 2020, amb el desglossament 
següent: import d'adjudicació 542.000,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
113.820,00 euros. FIXAR en 27.100,00 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 i Seguretat i Prevenció. 

 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 

 
2.-  (699/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Bartomeus Bayés (mat. 73248) entre 

la seva activitat municipal com a personal eventual, amb destinació al Grup Polític Municipal Socialista, 
on ocupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.PO.10), i l’activitat pública com a professor associat a 
temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs acadèmic 2017-2018 des de l'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. 
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3.-  (17/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ainoa Lázaro Melendez (mat. 3100025) 
entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional d’Educadora 
d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM Can Dragó de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest 
Ajuntament, on ocupa un lloc de treball de Tècnica 5 – 80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte 
d’altri a la Fundació Privada l’esport i l’educació de Barcelona, com a monitora. La dedicació 
professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com en 
l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà de desenvolupar-ne en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i demés 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. 

 
4.-  (30/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Andrea Rovira Bordonau (mat. 76571) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de Tècnica 
Superior en Arxivística, amb destinació al Servei de Gestió Documental de la Gerència de Recursos, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.AC.30), i l’activitat privada per compte propi com a 
consultora de Records Managements i Transparència. 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 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. 

 
5.-  (33/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Pérez Díaz (mat. 73062) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de Tècnic Superior 
en Arquitectura, amb destinació al Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.OP.10), i una activitat privada per compte propi de treballs 
d'arquitectura i urbanisme. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, 
s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de treballs d'arquitectura i urbanisme, qualsevol manifestació 
del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en 
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

 
6.-  (62/2018) CONVOCAR 22 places de Sergent/a del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 

de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de Promoció Interna especial; i 
APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 



Ref:CG 8/18 

v.  1- 3- 2018 

 12: 25 

3 

7.-  (65/2018) CONVOCAR 40 places de Caporal/a del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 
de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de Promoció Interna especial i 
APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte de la present 
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
8.-  (123/2018) APROVAR les modificacions de l’organigrama de la Gerència de Presidència i Economia, la 

Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, i la Gerència Municipal, 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. 

 
9.-  (0399/18) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei d’enviament postal del Codi Personal de 

Votació, a tots els ciutadans empadronats a Barcelona majors de 16 anys, per tal de poder votar a la 
consulta ciutadana prevista a Barcelona per al 2018, amb mesures de contractació pública sostenible, 
amb núm. de contracte 18001423, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 
licitació de 535.642,80 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 442.680,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
92.962,80 euros. 

 
10.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document d'1 de març de 

2018 
 
11.-  (E.08.6050.17) PRORROGAR amb efectes 13 de gener de 2018, pel termini de 4 anys, la cessió d’ús 

de  l’habitatge tercer primera, de l’escala 2, situat a l’avinguda d’Escolapi Càncer 1-7, del Districte de 
Nou Barris, a favor de l’entitat Càritas Diocesana de Barcelona, atorgada per acord de la Comissió de 
Govern de 2 d’octubre de 2013 i formalitzada mitjançant contracte de 13 de gener de 2014, amb la 
finalitat de destinar-lo al desenvolupament de projectes d’acollida  a persones amb risc d’exclusió 
social, restant vigents les condicions reguladores aprovades per la Comissió de Govern en sessió de 2 
d’octubre de 2013 i incorporades en l’esmentat contracte. 

 
12.-  (E.08.6051.17) PRORROGAR amb efectes des del 2 de desembre de 2017, per un termini de 4 anys, 

la cessió d’ús de l’habitatge 3r 6è de l’escala 2 de la finca del carrer Escolapi Càncer, núm. 1-7, a favor 
de l’Associació Prohabitatge, acordada per la Comissió de Govern de 2 d’octubre de 2013 i 
formalitzada mitjançant contracte de 2 de desembre de 2013, amb la finalitat de destinar-lo al 
desenvolupament de projectes d’acollida a persones amb risc d’exclusió social, com a habitatge 
d’inclusió, restant vigent el Plec de condicions reguladores aprovat per la Comissió de Govern de 2 
d’octubre de 2013 i incorporat a l’esmentat contracte. 

 
13.-  (E.12.6004.17) DONAR-SE per assabentada de la comunicació efectuada el 17 de novembre de 2017 

per a la resolució anticipada de la cessió temporal del dret d’ús sobre el conjunt patrimonial del Centre 
Internacional de Vela de Barcelona a favor de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), 
que fou aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 26 de novembre de 2014 i COMUNICAR a la 
Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya que, amb efectes des del 30 
de juny de 2016, serà la Federació Catalana de Vela, com a cessionària, qui assumirà tots els drets i 
deures que se’n derivin. 
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14.-  (3-029/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-029/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 9.468,20 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. 18021991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

 
15.-  (3-030/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-030/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 820.471,04 euros, per fer front a despeses derivades dels 
contractes per la gestió de varis equipaments juvenils, Casals de Barri i Centres Cívics del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18022091; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
16.-  (3-031/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-031/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 825.000,00 euros, per fer front a despeses del Pla de 
Sistemes d’Hisenda – 2a fase, de l’Institut Municipal d’Informàtica, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
18022191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
17.-  (CO 2018-03/05) APROVAR la proposta del Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, el Consejo Superior de Deportes, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació per la 
Navegació Oceànica Barcelona, per a la creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment 
d’excepcional interès públic “4a Edició de la Barcelona World Race”. 

 
18.-  (418/18) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

del contracte núm. 18001531, d’Acord Marc de serveis de fixació de les condicions per a la contractació 
dels serveis d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o famílies 
(en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris de protecció 
internacional, que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, derivades a la Direcció d’Atenció i 
Acollida a Immigrants, així com la designació o homologació d’entitats proveïdores, amb mesures de 
contractació pública sostenible. CONVOCAR un procediment obert i de tramitació ordinària per a la 
seva adjudicació, de conformitat amb els articles 196 i següents, i 203.3 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat. 

 
19.-  (0273/18) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 40.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Refugiados Bienvenidos 
España, amb NIF G56043565, per a Refugees Welcome Barcelona 2018. APROVAR el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Refugiados Bienvenidos España, amb NIF G56043565, 
per a Refugees Welcome Barcelona 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 40.000,00 euros. FACULTAR el Tercer 
Tinent d'Alcaldia i regidor de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, l'Im. 
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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 2019 el 
balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta, i la justificació dels fons rebuts. Aquesta 
haurà de contenir la  memòria d’actuació, amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts 
i la memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que inclourà com a mínim una relació 
classificada de les despeses i inversions de l’activitat, factures o documents de valor probatori 
equivalent, i relació d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, tal i 
com consta a la clàusula setena de l'esmentat conveni. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
20.-  (18-SJS-11) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat 

SA, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, i la Fundació APIP-ACAM, amb l’objectiu d’establir 
les bases de col·laboració, per tal que la Fundació Privada APIP-ACAM traslladi les activitats que 
actualment realitza en el carrer Riereta, núm. 22, finca coneguda com a Can Seixanta, al local situat al 
carrer Carretes, núm. 58, així com, la realització de les obres esmentades al carrer Riereta, núm. 22 i al 
local situat al carrer Carretes, 58, per Foment de Ciutat, SA amb NIF A62091616. FACULTAR el Gerent 
del Districte per a la seva formalització; PUBLICAR-LO, un cop formalitzat, d´acord amb el que 
estableix l´apartat 3 de l´article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
21.-  (18-SJS-16) APROVAR l’encàrrec de gestió a Foment de Ciutat SA, amb NIF A62091616, per a la 

programació, gestió, coordinació i implementació de diversos projectes al Districte de Ciutat Vella, amb 
l’objectiu de donar resposta a problemàtiques específiques del territori i per tal de millorar l'ús i gaudi de 
l’espai públic pel veïnat; la millora de les condicions dels habitatge del Districte i generar la implicació 
social i la participació ciutadana necessàries per assolir la màxima connexió entre les necessitats 
existents i els serveis prestats per l’Administració municipal. FACULTAR la Gerent del Districte per a la 
seva formalització; PUBLICAR-LO, un cop formalitzat, d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de 
l'article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
22.-  (20183000) INICIAR l'expedient per a la contractació de la instal·lació, arrendament i manteniment de 7 

cabines de sanitaris públics, automàtiques i autorentables al Districte de Ciutat Vella, amb núm. de 
contracte 18000355, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 
pressupost total de licitació de 644.583,94 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 532.714,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 
import de l'IVA de 111.869,94 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. 

  
Districte de l'Eixample 

 
23.-  (20189201) INICIAR l’expedient per la contractació de la gestió i dinamització dels espais i casals de 

gent gran dins del programa de promoció de la gent gran del Districte de l’Eixample, durada del 
contracte 1 d'agost del 2018 al 31 de desembre del 2020, amb núm. de contracte 17006723, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, segons article 157  del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic i amb 
pressupost total de licitació de 2.641.883,09 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte. AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 
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aquest mateix document, amb el següent desglossament: pressupost net 2.401.711,90, tipus impositiu 
del 10% IVA, i import de l’IVA 240.171,19 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets socials, Cultura i 
Esports. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
24.-  (20189301) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres del “Pla Millora Integral del Districte 

Sants-Montjuïc 2018-19 amb mesures de contractació pública sostenible”, amb núm. de contracte 
18000866, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 
total de licitació de 750.000,00 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars, el pressupost i les especificacions 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 619.834,71 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 
l'IVA de 130.165,29 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. 

 
25.-  (20182026) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2018 de la 2a edició 

del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, en el Districte de Sants-Montjuïc; SOTMETRE 
a informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 
d'Edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si 
s’escau, les al·legacions que creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases particulars 
en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, 
CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; i AUTORITZAR la despesa de 900,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11 
del pressupost de l'any 2018, per fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
26.-  (20180025A) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de 

monitorització, caracterització i control d'infraccions des del punt de vista mediambiental dels vehicles 
que circulin per l'interior de la zona qualificada com de baixes emissions a la ciutat de Barcelona, amb 
mesures de contractació pública sostenibles, amb núm. de contracte 17006794, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d'1.395.331,63 
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 les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost 
net 1.153.166,64 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 242.164,99 euros; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual; 
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 de la TRLCSP; DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
27.-  (20180097A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de manteniment d’estructures vials i 

espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona (2018-2020), amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb núm. de contracte 18000619, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
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procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 8.060.000,00 euros, IVA inclòs, determinat 
en funció de preus unitaris; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost 
net 6.661.157,04 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA d'1.398.842,96 euros; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; 
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 de la TRLCSP; DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
28.-  (20180176) ENCARREGAR a Solucions Integrals per als Residus SA (SIRESA) la gestió de la 

Secretaria Barcelona + Sostenible, els serveis de Formació i Comunicació de les campanyes 
informatives sobre la gestió de residus i la gestió dels serveis d’informació, sensibilització i atenció a 
l’usuari de les platges de Barcelona per als anys 2018 i 2019, amb subjecció a les condicions que 
s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2019; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 2.567.531,99 euros, a favor de 
Solucions Integrals per als Residus SA (SIRESA), amb NIF A62439807, per fer front a les despeses 
derivades d’aquest encàrrec de gestió; APLICAR l’import quant a 1.272.475,15 euros i 1.295.056,84 
euros amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix document del Pressupost de la Gerència 
d’Ecologia Urbana dels anys 2018 i 2019 respectivament. La consignació queda subordinada al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i PUBLICAR aquest encàrrec de gestió al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 
29.-  (20180189) ENCARREGAR a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà SA, la 

realització de projectes d'assessorament i suport tècnic per la prestació de serveis municipals a l'espai 
públic i altres serveis urbans i per la realització d'obres i inversions durant l’any 2018, de conformitat 
amb les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven, fins al 31 
de desembre de 2018; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 4.100.000,00 euros, 
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Barcelona 
Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, amb NIF A60453271, per fer front a les despeses 
derivades d’aquest encàrrec de gestió; i PUBLICAR el present encàrrec de gestió en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i la Gaseta Municipal. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
30.-  (17obo69) APROVAR definitivament el “Projecte d'urbanització del Sector 14 de la MPGM del Barri de 

la Marina de la Zona Franca” al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord 
amb l’Informe Tècnic del Projecte de 20 d’octubre de 2017, que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import total de 810.254,66 euros, PEC, més el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un dels diaris de més circulació de la província, a la 
Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest 
procediment. 

 
31.-  (12gu2) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 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, modalitat 
de cooperació, de la Unitat d’Actuació 1 de la Modificació Puntual del Pla Especial de definició de 
volums, reequipaments i millora del sector delimitat del carrer del Foc, avinguda dels Ferrocarrils i el 
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carrer Nostra Senyora del Port, aprovat definitivament pel Consell Plenari de l’Ajuntament en sessió de 
30 de setembre de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 24 de gener de 
2012. SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un mes, per al·legacions, mitjançant inserció 
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la 
província, al Tauler d’Edictes de la Corporació i a la Gaseta Municipal, i a audiència, pel mateix termini, 
a les persones interessades amb citació personal. 

 
Districte de les Corts 

 
32.-  (17gu29/31) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat el 27 de desembre de 2017, per 

la Sra. Surays Martínez Hernández, contra l’acord de la Comissió de Govern de 16 de novembre de 
2017, pel qual s’aprova definitivament el Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta de 
les finques incloses a la Fase I Nova de l’àmbit del Projecte de delimitació polígonal i determinació de 
sistema d’actuació en el sector de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la 
Colònia Castells, aprovat definitivament en sessió de la Comissió de Govern de 14 de maig de 2008, 
que incorpora la relació de béns i drets afectats corresponents a les finques núm. 38-48 i 50-52 del 
carrer de l’Equador; núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 i 
27 del passatge Piera; núm. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 i 35 del carrer Taquígraf Serra i núm. 235-237 del 
carrer Entença, qualificades de zona en sòl urbà subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18), 
parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b), vies cíviques (clau 5b) i xarxa viària 
bàsica per la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en el sector de reforma interior de la 
Colònia Castells, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, el 20 
d’octubre de 2003; en base als motius consignats a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, entitat pública empresarial de l’Ajuntament de 
Barcelona, de 12 de febrer de 2018, obrant a l’expedient que s’acompanya a la present i que a efectes 
de fonamentació es dona per íntegrament reproduït, i NOTIFICAR-HO a la interessada. 

 
33.-  (17gu29/32) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Sara Trinidad Mmeda 

Sala, advocada, actuant en nom i representació dels Srs. Sergiu Braga i Aliona Braga, contra l’acord de 
la Comissió de Govern de 16 de novembre de 2017, pel qual s’aprova definitivament el Projecte 
d’expropiació pel procediment de taxació conjunta de les finques incloses a la Fase I Nova de l’àmbit 
del Projecte de delimitació poligonal i determinació de sistema d’actuació en el sector de la modificació 
puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Castells, aprovat definitivament en sessió de 
la Comissió de Govern de 14 de maig de 2008, que incorpora la relació de béns i drets afectats 
corresponents a les finques núm. 38-48 i 50-52 del carrer de l’Equador; núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 i 27 del passatge Piera; núm. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
i 35 del carrer Taquígraf Serra i núm. 235-237 del carrer Entença, qualificades de zona en sòl urbà 
subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18), parcs i jardins urbans de nova creació de 
caràcter local (clau 6b), vies cíviques (clau 5b) i xarxa viària bàsica per la Modificació Puntual del Pla 
General Metropolità en el sector de reforma interior de la Colònia Castells, aprovada definitivament per 
la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, de 20 d’octubre de 2003; en base als motius consignats a 
l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, entitat 
pública empresarial de l’Ajuntament de Barcelona, de 12 de febrer de 2018, obrant a l’expedient que 
s’acompanya a la present i que a efectes de fonamentació es dóna per íntegrament reproduït, i 
NOTIFICAR-HO als interessats. 

 
34.-  (17gu29/41) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat el 22 de desembre de 2017, per 

la Sra. Sara Trinidad Mmeda Sala, advocada, actuant en nom i representació de la Sra. Nadejda 
Verban, contra l’acord de la Comissió de Govern de 16 de novembre de 2017, pel qual s’aprova 
definitivament el Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta de les finques incloses a la 
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Fase I Nova de l’àmbit del Projecte de delimitació poligonal i determinació de sistema d’actuació en el 
sector de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Castells, aprovat 
definitivament en sessió de la Comissió de Govern de 14 de maig de 2008, que incorpora la relació de 
béns i drets afectats corresponents a les finques núm. 38-48 i 50-52 del carrer de l’Equador; núm. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 i 27 del passatge Piera; núm. 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33 i 35 del carrer Taquígraf Serra i núm. 235-237 del carrer Entença, qualificades de 
zona en sòl urbà subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18), parcs i jardins urbans de nova 
creació de caràcter local (clau 6b), vies cíviques (clau 5b) i xarxa viària bàsica per la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità en el sector de reforma interior de la Colònia Castells, aprovada 
definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, el 20 d’octubre de 2003; en base als 
motius consignats a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme, entitat pública empresarial de l’Ajuntament de Barcelona, de 12 de febrer de 2018, obrant 
a l’expedient que s’acompanya a la present i que a efectes de fonamentació es dóna per íntegrament 
reproduït, i NOTIFICAR-HO a la interessada. 

  
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
35.-  (18SD0016CO 220/2018) APROVAR el Conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per a la realització, manteniment i gestió de franges 
urbanes de prevenció d’incendis forestals i per al control de seguretat i seguiment del pantà de 
Vallvidrera en el terme municipal de Barcelona, de conformitat amb la Normativa reguladora dels 
expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions 
públiques i institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR el Gerent de 
Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura; i AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 748.550,10 euros a favor del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, amb NIF P0800066C, per fer front a les despeses derivades de 
l’esmentat Conveni. APLICAR l’import de 374.275,05 euros i 374.275,05 euros amb càrrec a la partida 
indicada en aquest mateix document del Pressupost de la Gerència d’Ecologia Urbana dels anys 2018 i 
2019 respectivament. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les 
Hisendes Locals. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Gràcia 

 
36.-  (18E001) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 1er 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. Alex 
Miralta Gonçalves de Faria, en nom i representació de la mercantil Impubli, SA, en data 17 d’octubre de 
2007, en relació a la finca número 23 del carrer Apel·les Mestres, al barri de Vallcarca i els Penitents 
(Districte de Gràcia), qualificada de protecció de sistemes generals (clau 9) i xarxa viària bàsica (5) pel 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, pels motius que figuren a 
l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’entitat pública empresarial Institut 
Municipal d’Urbanisme, de 13 de febrer de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya al present i 
es té per íntegrament reproduït. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
37.-  (14E00005) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 1er 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 el 10 de gener 
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de 2014 pel Sr. Víctor M. Carrera Pinchete, en nom i representació del senyors Alberto, Joaquim, 
Josep, Glòria, Maria  de los Desamparados, i Rafael Durall Pinós; i del Sr. Alberto Berggren Durall, en 
relació a la finca número 41 del carrer Logronyo, qualificada d’equipaments de nova creació de caràcter 
local (clau 7b), parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b), edificació aïllada 
subzona unifamiliar VII (clau 20a/10), i xarxa viària bàsica (clau 5), per la Modificació del Pla General 
Metropolità a la Vall d’Hebron i entorn immediat de la vessant de Collserola, aprovada definitivament el 
3 de març de 2005, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística 
de l’entitat pública empresarial Institut Municipal d’Urbanisme, de 12 de febrer de 2018, que a efectes 
de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 
38.-  (17E00007) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 1er 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’article 14 de les normes urbanístiques de la Modificació del Pla General Metropolità al barri del Carmel 
i els seus entorns, aprovada definitivament l’1 de juny de 2010, i l’art. 40.3.a) del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, l’advertiment del propòsit d’iniciar 
expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. Alejandro Díaz Secanell, advocat, en 
nom i representació de les senyores Mercedes, Matilde, Maria Dolores i Maria del Carmen Leyva 
Martínez, l'11 d’abril de 2016, en relació a la finca número 10 del carrer Rossell, qualificada de zona 
urbana semiintensiva (13b/c) i vial (5) per la Modificació del Pla General Metropolità al barri del Carmel i 
entorns, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’entitat 
pública empresarial Institut Municipal d’Urbanisme, de 12 de febrer de 2018, que a efectes de motivació 
s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 
Districte de Nou Barris 

 
39.-  (8BD 2017/037) APROVAR inicialment el Projecte executiu de consolidació estructural de l’església de 

Sant Rafael, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat 
Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, 
amb un pressupost d'1.761.424,85 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; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini 
de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà  examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
40.-  (8BD 2017/105) APROVAR definitivament el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i memòria 

ambiental de la reurbanització del carrer Alcúdia, entre el carrer de Deià i el carrer Valldemossa, al 
Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) que figura 
a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
709.405,96 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 la Gerent del Districte de Nou Barris per a formalitzar el conveni; 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. 
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Districte de Sant Martí 

 
41.-  (16E00126) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra d) de l’article 114 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient 
d’expropiació per ministeri de la llei formulat per les Sres. Margarita Trinchant Garrigós, Concepción 
Trinchant Garrigós i Margarita Garrigós Ruiz, en data 31 de març de 2016, en relació a la finca número 
3-5 del carrer Tomàs Padró, qualificada de zona de casc antic, substitució de l’edificació antiga, 
habitatge social (clau 12hs) i de parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b) i inclosa en 
l’Actuació Aïllada núm. 4 de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit dels terrenys situats a 
l’avinguda Meridiana, entre els carrers de la Nació, del Degà Bahí, de Trinxant i de Tomàs Padró, que 
va ser aprovada definitivament el 22 de juliol de 2009 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el 9 de novembre de 2011, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Gestió Urbanística, de 13 de febrer de 2018, que obra a l’expedient. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


