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Ref:CG 4/18 

 

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

Barcelona, el dia 1 de febrer de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

ordinària, sota la presidència de la Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia Laia Ortiz 

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

concorre la Ima. Sra. Tinenta d'Alcaldia,  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 i Eloi Badia Casas, assistits pel 

Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 

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

Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà i el 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 quinze minuts. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 25 de gener 

de 2018, 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.- IMMB  (147/17) Resolució del President de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

d’11 de gener de 2018, per la qual es disposa ADJUDICAR el contracte de les 

obres de construcció del mercat provisional de l'Abaceria a la UTE Mercat de 

l'Abaceria, amb CIF U-67128785 (Comsa SAU i Comsa Instalaciones y Sistemas 

Industriales SAU) per un import de 3.242.233,10 euros (IVA inclòs). 

 

2.- BSM (2017SIST111CA) Resolució de la Directora general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 17 d’octubre de 2017, que ADJUDICA el contracte relatiu al 

servei de desenvolupament de l’eina software de gestió de dipòsits de grua, 

incloent disseny, desenvolupament, proves, formació, implantació i servei de 

manteniment per a Barcelona de Serveis Municipals, SA a l’empresa Altech 

Solutions and Consulting, SL, per un preu global i màxim de 597.740 euros (IVA 

inclòs), i un termini de 4 anys. 
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3.- BSM (2017SIST101CA) Resolució de la Directora general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 17 d’octubre de 2017, que ADJUDICA el contracte relatiu al 

servei de desenvolupament, implantació, migració, posta en marxa, formació i 

suport a l’operació de la plataforma “On Aparcar per minuts” per a Barcelona de 

Serveis Municipals, SA a l’empresa Consultoria Técnica Nexus Geographics, SL, 

per un preu global i màxim d'1.304.380 euros (IVA inclòs), i un termini de 4 anys.  

 

4.- BSM (2017CONS106OBO) Resolució de la Directora general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 2 de novembre de 2017, que ADJUDICA el contracte per a les 

obres relatives al projecte executiu d’obres vàries de millora al Park Güell: font de 

la Sarda, condicionament d’accés a la cisterna, restauració exterior del banc, 

restauració del viaducte de baix, reforç de les baranes i bancs i reparació del sostre 

de la Sala Hipòstila, amb suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió 

social a l’empresa Constructora de Calaf, SAU, per un preu global i màxim de 

962.201,90 euros (IVA inclòs), i un termini de 14 mesos i mig. 

 

5.- BSM (2017RRHH084CA) Resolució de la Directora general de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 2 de novembre de 2017, que ADJUDICA el contracte relatiu a 

l’assegurança mèdica col·lectiva d’assistència sanitària per als treballadors de 

Barcelona de Serveis Municipals, SA a l’empresa Asistencia Sanitaria 

Interprovincial de Seguros, SAU, per un preu global i màxim d'1.197.900 euros 

(IVA inclòs), i un termini de 3 anys.  

 

6.- BSM (2017CONS161OBO) Resolució de la Directora General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 18 d’octubre de 2017, que INICIA mitjançant procediment 

obert, regulació no harmonitzada, el procediment de licitació per a l’adjudicació 

del contracte per les obres relatives al Projecte Executiu d’adequació d’un local 

com a centre base d’agents cívics de BSM emplaçat al carrer Provença 538-540 

(passatge Centelles, 11) de Barcelona, amb suport als processos d’inserció 

sociolaboral i d’exclusió social, per un pressupost de licitació d'1.276.448,31 

euros (IVA inclòs), i un termini d’execució de 4 mesos. 

 

7.- BSM (2016AP110AML1V4) Resolució de la Directora General de Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, de 18 d’octubre de 2017, que INICIA mitjançant 

procediment previst a l’art. 198 TRLCSP, el procediment de licitació per a 

l’adjudicació del contracte derivat de l’Acord Marc per a la implementació de la 

segona fase del sistema de Business Intelligence, relatiu als serveis de 

desenvolupament i manteniment correctiu i evolutiu del magatzem de dades i del 

datamart de la Plataforma Analítica, a partir de la introducció de dades en el 

magatzem de dades i la integració d’aquestes al programari de visualització. Lot 

1: projecte 1; Lot 2: projecte 2; Lot 3; projecte 3, per un pressupost de licitació de 

518.908,50 euros (IVA inclòs), i un termini d’execució de 26 mesos. 

 

8.- BSM (2017MKT171ING) Resolució de la Directora General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 30 d’octubre de 2017, que INICIA mitjançant procediment 

obert, regulació no harmonitzada, el procediment de licitació per a l’adjudicació 

del contracte relatiu al dret de venda en exclusiva del producte de refrescs de les 

instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA Lot 1 (Anella Olímpica) i 
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Lot 2 (Zoo), per un pressupost de licitació d'1.063.054,18 euros (IVA inclòs), i un 

termini d’execució de 2 anys. 

 

9.- BSM (2017CONS189OBO) Resolució de la Directora General de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, de 30 de novembre de 2017, que INICIA mitjançant procediment 

obert, regulació no harmonitzada, el procediment de licitació per a l’adjudicació 

del contracte relatiu a l’execució de les obres relatives al projecte executiu de 

pintura de l’aparcament del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, amb suport als 

processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió social, per un pressupost de licitació 

de 910.076,44 euros (IVA inclòs), i un termini d’execució d’11 setmanes. 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

10.- ICUB (3694/2017) Resolució del gerent de l’ICUB, de 22 de desembre de 2017, que 

INICIA la tramitació del corresponent expedient de contractació que te per 

objecte el servei de manteniment integral de museus i edificis de l’ICUB amb 

número de contracte 17003231, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 

del procediment obert i amb un pressupost total de licitació de 2.752.014,20 

euros, IVA inclòs, distribuït en dos lots. AUTORITZA la indicada quantitat amb 

càrrec a les partides i pressupost que s’indiquen en el mateix document amb el 

següent desglossament net de 2.274.391,90 euros de pressupost net i 477.622,30 

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

adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. APROVA les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules particulars i plec de 

prescripcions tècniques reguladores del contracte, i CONVOCA la licitació per a 

la seva adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació 

harmonitzada. 

 

11.- ICUB (3717/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 12 de 

desembre de 2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

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

Visuals de Catalunya (AAVC), amb NIF G63157655, per un import de 60.284,16 

euros, per finançar la diagnosi de les inversions a realitzar per l’acabat de la 

rehabilitació de la Nau 1 d’Hangar al recinte de Can Ricart, amb una durada des 

de la seva signatura i fins al 28 de febrer de 2018; APROVA el conveni adjunt 

que consta a l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció; 

AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de la Fundació 

Privada de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya de l’import indicat. 

 

12.- ICUB (4168/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 18 de 

desembre de 2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

amb caràcter excepcional, a lncubation and Open Innovation Services SL, amb 

NIF B66585613 per un import de 50.000,00 euros, pel finançament de la tercera 

edició del programa GAMEBCN; APROVA el conveni adjunt que consta a 

l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció; AUTORITZA, 

DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor d’lncubation and Open Innovation 

Services SL, amb NIF B66585613. 
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13.- ICUB  (0912/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de  29 de 

desembre de 2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

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

amb NIF G63748925, per un import de 200.000,00 euros, motivat per la 

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

Creació de Circ, ubicat al Parc del Fòrum; APROVA la pròrroga del  conveni 

adjunta que consta a l’expedient pel qual es formalitza la nova vigència del 

conveni per a la gestió cívica i l’atorgament de la subvenció amb una durada des 

de la data d'1 de gener de 2018 i fins al 31 de desembre de 2018; AUTORITZA, 

DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de l’Associació de Professionals de 

l’import indicat.  

14.- ICUB (4164/2017) Resolució del president i del gerent de l’ICUB,  de 22 de desembre 

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

caràcter excepcional, a l’entitat Fundació Privada Sagrera, amb NIF G64112303, 

per un import de 432.465,25 euros, equivalent al 100,00% del cost total del 

projecte, i una durada des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre de 

2018, per donar suport a la Fundació Privada Sagrera per al finançament de les 

obres de reforma de la Nau Ivanov detallades a l’annex I del conveni, APROVA 

el conveni adjunt que consta a l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament 

de la subvenció. AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de 

l’entitat Fundació Privada Sagrera, de l’import indicat. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Gràcia 

 

15.- BIMSA (040.1619.088) El Conseller delegat de BIMSA, el 28 de desembre de 2017, ha 

resolt ADJUDICAR la licitació per a la contractació de les obres relatives al 

projecte executiu de la reurbanització del carrer del Cardener, al Districte de 

Gràcia a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, a Obres i 

Projectes Catalunya, SL amb un import d’adjudicació de 830.685,80 euros IVA 

exclòs que incloent l’IVA ascendeix a l’import d’1.005.129,81 euros i pel termini 

de 9 mesos. 

 

Districte de Nou Barris 

 

16.- BIMSA (055.1619.210) El Conseller Delegat de BIMSA, l'11 de gener de 2018, INICIA la 

licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte executiu de 

reurbanització dels jardins d’Olof Palme i projecte executiu de la reurbanització 

del carrer Alcúdia, entre el carrer Deià i el carrer Valldemossa, al Districte de Nou 

Barris amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de 

licitació de 900.398,87 euros IVA exclòs que incloent l’IVA ascendeix a l’import 

d'1.089.482,63 euros. 

 

Districte de Sant Martí 

 

17.- BIMSA  (124.1619.048) El Conseller delegat de BIMSA, el 21 de desembre de 2017, ha 

resolt ADJUDICAR la licitació per a la contractació dels serveis d'instrumentació 

i auscultació de les obres del projecte refós del projecte modificat 1 del projecte 
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executiu dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre els carrers Badajoz i 

Castillejos: separata d’obra civil Túnel 1 i projecte executiu actualitzats dels 

túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre el carrer Badajoz i rambla del Poble 

Nou: separata d’obra civil Túnel 2, a UTE Novotec Consultores, SA - Moncalc 

Land Survey Consulting, SLP - Euro Geotecnica, SAU amb un import 

d’adjudicació d'1.457.563,00 euros IVA exclòs que incloent l’IVA ascendeix a 

l’import d'1.763.651,23 euros i pel termini igual a la duració de les obres 

(estimades en 35 mesos). 

 

b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (1236/2017)  ESMENAR a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

l’error material de l’expedient d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a 

l’exercici 2017, en el sentit que on deia "9 places de Professor/a de Música (grup 

A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica”, havia de 

dir “9 places de Professor/a de Música (grup A, subgrup A1) de l’escala 

d’administració especial, sotsescala tècnica” i on deia “93 places de Subaltern/a 

(grup D) de l’escala d’administració general sotsescala tècnica”, havia de dir “93 

places de Subaltern/a (grup E), de l’escala d’administració general, sotsescala 

subalterna”. PUBLICAR-HO en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i 

COMUNICAR-HO a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 

de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. DONAR-NE 

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

i Prevenció. 

 

2.- (32/2018)  APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència Municipal, 

tal i com es detalla a l’annex. 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. 

 

3.- (0994/17)  PRORROGAR el contracte núm. 17003998, que té per objecte el 

subministrament elèctric per a edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de 

Barcelona i organismes associats, en virtut del que estableix l'art. 303 del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de 

la Llei de contractes del sector públic, d’acord amb la clàusula 3 del PCAP de 

l'esmentat contracte, i segons l’informe d'11 de gener de 2018, emès pel 

Departament de Subministrament i Estalvi Energètic, per un import global de 

9.946.140,23 euros IVA inclòs, per un termini que va des del 8 de febrer de 2018 

fins al 7 de maig de 2018. MODIFICAR el contracte, en el sentit d’ampliar la 
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seva quantia en 268.545,79 euros (IVA inclòs), en virtut del que preveu l’article 

106 del TRLCSP i per les causes previstes a la clàusula 20 del Plec de clàusules 

administratives particulars, en atenció a les raons indicades a l’abans esmentat 

informe i amb la conformitat del contractista, segons compareixença signada per 

l’empresa el 9 de gener de 2018. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 

despesa corresponent als Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona a 

favor de l’empresa adjudicatària, per a fer front a les despeses de la pròrroga i 

modificació esmentades, en les quantitats que a continuació es reflecteixen, i amb 

càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en les relacions 

comptables que s’hi adjunten a aquest document, distribuït en els següents lots i 

pels següents imports: - Lot núm. 1, Baixa Tensió (Contracte 17004892), per un 

import de 5.684.923,22 euros IVA inclòs, a Endesa Energia, SA, amb NIF 

A81948077; - Lot núm. 2, Baixa Tensió-ecolot (Contracte 17004895), per un 

import de 364.157,78 euros IVA inclòs, a Endesa Energia, SA, amb NIF 

A81948077; - Lot núm. 3, Mitja Tensió (Contracte 17004896), per un import 

d'1.250.404,30 euros IVA inclòs, a Endesa Energia, SA, amb NIF A81948077; 

per a la resta del pressupost s’incorporen a l’expedient els documents comptables 

aprovats pels corresponents organismes associats. 

 

4.- (0160/18)  AUTORITZAR la despesa del contracte número 18000464, que té per 

objecte atendre les despeses derivades d’accions de comunicació que tindran lloc 

durant els primers mesos del 2018, en virtut de l’acord marc amb contracte núm. 

17002295, 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 4.000.000,00 euros IVA 

inclòs, d’acord amb la proposta de la Direcció de Comunicació que obra a 

l'expedient, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en aquest mateix 

document. 

 

5.- (0199/18)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis postals per a 

l’Ajuntament de Barcelona i les entitats del seu sector públic depenent, amb núm. 

de contracte 18000568; amb un pressupost base de licitació de 530.737,02 euros, 

IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades, els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques reguladors del contracte; i DISPOSAR l'obertura del 

procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació urgent, d'acord amb la 

justificació que consta a l'expedient, amb la utilització del procediment negociat 

segons les previsions de l'article 170 e) del TRLCSP. ADJUDICAR el contracte 

de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 220.401,68 euros corresponent a l’Ajuntament a favor 

de l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA amb NIF A83052407, 

d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os 
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que s'indiquen en les relacions comptables que s’adjunten al present document i 

amb el següent desglossament: pressupost net 182.150,14 euros; tipus impositiu 

del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 38.251,53 euros. Per la resta de pressupost 

s’incorporen a l’expedient els documents comptables aprovats pels òrgans 

corresponents dels organismes associats. 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. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

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

el document d'1 de febrer de 2018. 

 

7.- (2018/69)  APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM, mitjà 

propi de l’Ajuntament de Barcelona, per a la implementació de les Estratègies 

municipals d’Impuls de Política Alimentària i de Consum Responsable durant les 

anualitats 2018 i 2019, que contribueixen al desenvolupament socioeconòmic del 

territori en la seva vessant de promoció econòmica i vinculades amb els diferents 

àmbits temàtics de producció, distribució i consum, per disposar dels mitjans 

humans, materials i tècnics adients, d’acord amb les prescripcions generals de 

l’encàrrec que figuren a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per 

un import de 130.000,00 euros, corresponents a l'any 2018 per import de 

65.000,00 euros i a l'any 2019 per import de 65.000,00 euros, en aquest últim cas 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient al Pressupost vigent en 

2019 amb càrrec al pressupost i partida indicada a favor de Barcelona Activa SAU 

SPM. PUBLICAR aquesta resolució a la Gaseta Municipal i Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

8.- (E.01.6029.17) DEIXAR sense efecte els encàrrecs atorgats a favor de la societat privada 

municipal Foment de Ciutat SA (abans Foment de Ciutat Vella SA) per acords del 

Plenari del Consell Municipal en sessions de 22 de desembre de 2000 i 22 de 

novembre de 2002, per acord de la Comissió de Govern en sessió de 9 de 

novembre de 2006, i per decret de l’Alcaldia, de 25 de maig de 2007, ratificat per 

acord del Plenari del Consell Municipal de 20 de juliol de 2007, respecte de les 

finques que es relacionen en l’annex que s’adjunta; i PUBLICAR l’anunci als 

diaris oficials corresponents. 

 

9.- (E.01.6030.17) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i 

administració dels habitatges i locals que es relacionen en l’annex que s’adjunta, 

en l’estat d’ocupació actual; i PUBLICAR l’anunci al Butlletí Oficial de la 

Província (BOPB) i a la Gaseta Municipal. 

 

10.- (E.01.6031.17) PRORROGAR amb efectes a partir de l’1 de gener de 2018, pel termini 

de 5 anys, la cessió d’ús privatiu atorgada mitjançant acord de la Comissió de 

Govern de 15 d’abril de 2011, a favor de l’Associació de Veïns del Barri Gòtic, 

respecte del local baixos primera situat al carrer Nou de Sant Francesc núm. 21, 
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amb la finalitat d’instal·lar-hi la seva seu i realitzar les activitats que tinguin com 

a objectiu la millora de la qualitat de vida al Barri Gòtic, restant vigents les 

condicions reguladores aprovades per la Comissió de Govern, en sessió de 15 

d’abril de 2011 i el contracte signat el 3 de maig de 2011. 

 

11.- (3-010/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-010/2018 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 

70.768,77 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. 18012291; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

12.- (20180014)  INICIAR l'expedient per a la contractació de manteniment d'escales 

mecàniques i ascensors a l’espai públic per als anys 2018 al 2020, amb criteris de 

contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 17006454, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 

total de licitació de 3.981.432,38 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 3.290.439,98 euros; tipus impositiu del 

21% d'IVA, i import de l'IVA de 690.992,40 euros; condicionada a l'existència de 

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

 

13.- (20180076)  APROVAR inicialment el projecte d’obres d'implantació de la Fase V de 

la nova xarxa de bus, Subfase V Intermèdia, amb un pressupost d’1.034.966,13 

euros, IVA inclòs, d'acord amb l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i 

SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 

comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents, i DISPOSAR que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant 

aquest termini, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de 

cap tràmit posterior; INICIAR l'expedient per a la contractació de les Obres 

d'implantació de la Fase V de la nova xarxa de bus, Subfase V Intermèdia, amb 

mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18000416, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 

pressupost total de licitació d’1.034.966,13 euros, IVA inclòs, distribuït en els 

següents lots: - Lot núm. 1, 5 Actuacions, per un import de 462.143,59 euros IVA 

inclòs; - Lot núm. 2, 30 Actuacions, per un import de 302.904,59 euros IVA 

inclòs; - Lot núm. 3, 49 Actuacions, per un import de 269.917,95 euros IVA 

inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 

administratives particulars regulador del contracte i la resta de documents tècnics 

reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; i 
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ESTABLIR que aquesta resta condicionada a l’aprovació definitiva del projecte; 

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 855.343,91 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 

import de l'IVA de 179.622,22 euros; DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

14.- (17PL16473)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Tercera Modificació Puntual del Pla Especial de la 

nova bocana del Port de Barcelona, promogut per l’Autoritat Portuària de 

Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al 

Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

15.- (15gu33)  RESOLDRE les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació 

pública i audiència als interessats del Projecte de reparcel·lació de la Unitat 

d’Actuació núm. 1 de la Modificació del Pla General Metropolità als àmbits dels 

carrers Lepant i Lisboa en el sentit que, justificadament i raonada, figura en 

l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 

d’Urbanisme, de 19 de gener de 2018, que consta en l’expedient i que es dóna per 

reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 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 abans esmentat, a executar per la 

modalitat de cooperació, redactat d’ofici per l’Administració actuant, amb 

introducció de modificacions no substancials derivades de la resolució de les 

al·legacions. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 

que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Text 

refós del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics 

i jurídics continguts a l’article 127 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i, per tant, entre altres, 

l’extinció dels drets i càrregues que es relacionen en l’esmentat Projecte de 

reparcel·lació, per ser incompatibles amb el planejament. PUBLICAR aquest 

acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació de la 

província; i NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels interessats. 

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

 

16.- (7BC 2017/184) APROVAR definitivament el Projecte executiu d’estructura per a la 

cobertura de la ronda de Dalt, entre el PK 10,5 i el PK 10,7 (avinguda del Jordà) 

al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 

l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 10.644.281,56 euros, 

el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim local de Catalunya; APROVAR les bases del conveni de 



 

Ref:CG 4/18 

v.  2- 2- 2018 

 9: 13 

10 

cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud 

de pas aeri/subterrani de Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, 

SL; FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar el 

conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, 

d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 

26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial 

de la Província (BOPB), en un dels diari de més circulació de Catalunya, a la 

Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i 

ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Nou Barris 

 

17.- (8BD 2017/003) APROVAR definitivament el Projecte executiu, estudi de seguretat i 

salut i memòria ambiental de la reurbanització del carrer Nou Pins, entre el carrer 

d’Argullós i el carrer del Conveni, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

770.660,13 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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

18.- (17obo66)  APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització dels carrers de 

Cristòbal de Moura, Provençals i Fluvià a l’àmbit de Ca l’Alier, 22@ al Districte 

de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del 

Projecte de 26 de setembre de 2017, que figura a l’expedient administratiu i que a 

aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 6.915.851,40 euros PEC, 

el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs; 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; NOTIFICAR-HO 

als interessats en aquest procediment. 

 

19.- (17SD0396P) RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, l'error mecanogràfic existent en l’acord de la Comissió de Govern 

municipal, adoptat en sessió de 21 de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació 

inicial del Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística del Pla de 

Millora Urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca n’Oliva, 

Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià de Besòs, promogut per 
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Solinbar SLU, en el sentit que l’import total del projecte són 12.294.543,61 euros, 

amb el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs. 

 

b) Mocions 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

Única.- (E.02.6023.17) ANUL·LAR parcialment l’acord de la Comissió de Govern, de 28 

de desembre de 2017, pel qual s’adquireix a títol de compravenda, en l’estat 

d’ocupació actual, a la societat Maclo, SL, amb NIF A58133885, el local situat al 

carrer Casp núm. 126 baixos, en allò referent a la comptabilització vinculada a 

l’acord, atès que conté un error material en el número de NIF de la societat; i en 

conseqüència, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació 

d'1.105.000,00 euros a favor de la societat Maclo, SL (NIF B58133885), 

APLICAR l’esmentada despesa amb càrrec a la partida corresponent, i PAGAR 

l’esmentada quantitat a la societat Maclo, SL (NIF B58133885). 

 

 S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, 

també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

a les deu hores i trenta minuts. 

 


