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Ref:CG 16/18 

 

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

Barcelona, el dia 3 de maig de 2018 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, Laia Ortiz Castellví, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. 

Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño i 

Josep Ma. Montaner Martorell, 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 i la Ima Sra. Regidora, Eloi Badia Casas i Mercedes 

Vidal Lago. 

 

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

 

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

les 10h hores. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 26 d’abril 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 

COMUNICA la resolució següent: 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

Únic.-  (17000470) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 19 d’abril de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de la UTE Cast Info - 

Opentrends, els serveis de manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques 

(AM) d’Arquitectura, amb mesures de contractació pública sostenible, per un 

pressupost total de licitació de 2.694.915,61 euros (IVA inclòs), amb un valor 

estimat de 4.402.752,54 euros (IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de 3 

anys. 
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b) Informes 

 

C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (18/019)  AUTORITZAR al Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 

adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral per obra i servei 

d’una persona per al lloc de treball de Tècnic/a Superior en Enginyeria Industrial, 

Enginyeria en Camins, Canals i Ports/Civil o de l’edificació, del grup A1, d’acord 

amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern 

aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE compte a la 

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

Prevenció. 

 

2.- (18/23)  AUTORITZAR a l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, mitjà 

propi consorciat i adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral per 

obra i servei d’una persona per al lloc de treball de Tècnic/a Superior en 

Educació, del grup A1, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció 

de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. 

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (235/16)  MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 

contracte 16001198 que té per objecte disseny web i programació webs i 

aplicacions, adjudicat a l'empresa Servicios de Desarrollo Orientados a 

Soluciones, SL, amb NIF B91732826, per un import màxim de 199.650,00 euros 

(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 

AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 

import de 199.650,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost 

que s'indiquen en aquest document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost de l'exercici. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 

reajusti la garantia definitiva en la quantitat de 8.250,00 euros, i comparegui a les 

dependències del departament de Contractació de la Gerència de Recursos per a la 

seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de 

la notificació. 

 

4.- (0621/18)  APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona i la resta 

d'organismes del Grup Municipal que s’indiquen a continuació (Fundació Mies 

Van Der Rohe, Institut Municipal de Parcs i Jardins, Institut Municipal del 

Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat, Institut Municipal de Mercats de Barcelona, Institut Municipal 

d'Informàtica, Institut Municipal d'Hisenda, Institut Municipal d'Educació, Institut 
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Barcelona Esports, Institut de Cultura de Barcelona, Institut Municipal de 

l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, Foment de Ciutat Vella, SA, Cementiris 

de Barcelona, SA, PAMEM, Barcelona Activa SPM, SA, Barcelona Cicle de 

l'Aigua, SA, Informació i Comunicació Barcelona, SA i Agència de Salut Pública 

de Barcelona) a l’Acord Marc del subministrament d'energia elèctrica amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya, amb número d'expedient 2015.05, 

aprovat en la sessió de 6 d'octubre de 2016 per la Comissió Executiva del 

Consorci Català per al Desenvolupament Local (CCDL), i així mateix a la 

contractació derivada d’aquest (expedient 2015.05. D.1), aprovada per acord de la 

Comissió Executiva del CCDL adoptat en sessió de 10 de desembre de 2016, i en 

virtut del la possibilitat establerta a la clàusula 5 dels plecs de clàusules 

administratives que regulen l’abans esmentat Acord Marc i la clàusula 1 del plec 

de clàusules administratives de la contractació derivada i amb les condicions 

fixades a aquests plecs i pels preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària. 

INICIAR amb núm. de contracte 18002448 i número d’expedient 0621/18 i com a 

contractació derivada de l’Acord Marc i la contractació derivada abans indicats, el 

contracte de que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica dels punts 

continguts a l'antic Lot número 1 de l'anterior contracte d'electricitat (Baixa 

Tensió) tramitat en el seu dia per l’Ajuntament; amb un pressupost base de 

licitació de 4.133.751,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 

unitaris; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i DISPOSAR 

l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació ordinària. 

ADJUDICAR el contracte derivat de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient a favor d'Endesa Energia SA Soc. Unip. amb NIF A81948077. 

AUTORITZAR la despesa que correspon a l'Ajuntament de Barcelona i 

DISPOSAR-LA a favor d'Endesa Energia SA Soc. Unip. amb NIF A81948077, 

d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

s'indiquen en aquest mateix document, amb un import que ascendeix a 

2.642.279,00 euros (IVA inclòs). Per la resta de pressupost corresponent als 

organismes abans indicats s'adjunten a l’expedient els documents comptables 

acreditatius de la reserva de crèdit, aprovats pels organismes competents, i que 

s'adjunten a l'expedient. DISPENSAR de la constitució de la garantia definitiva 

atès el que preveu el plec de clàusules administratives de l’Acord Marc. 

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 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. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Joan Carles Moya i 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

5.- (0621/18)  APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Acord Marc del 

subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya, amb número d'expedient 2015.05, aprovat en la sessió de data 6 

d'octubre de 2016 per la Comissió Executiva del Consorci Català per al 

Desenvolupament Local (CCDL), i així mateix a la contractació derivada d’aquest 

(expedient 2015.05. D.1), aprovada per acord de la Comissió Executiva del CCDL 

adoptat en sessió de 10 de desembre de 2016, i en virtut de la possibilitat 
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establerta a la clàusula 5 dels plecs de clàusules administratives que regulen 

l’abans esmentat Acord Marc i la clàusula 1 del plec de clàusules administratives 

de la contractació derivada i amb les condicions fixades a aquests plecs i pels 

preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària. INICIAR amb núm. de contracte 

18002450 i número d’expedient 0621/18 i com a contractació derivada de l’Acord 

Marc i la contractació derivada abans indicats, el contracte de que té per objecte el 

subministrament d’energia elèctrica dels punts continguts a l'antic Lot número 2 

de l'anterior contracte d'electricitat (Baixa Tensió-Ecolot) tramitat en el seu dia 

per l’Ajuntament; amb un pressupost base de licitació de 119.538,00 euros (IVA 

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

preparatòries efectuades i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, 

mitjançant tramitació ordinària. ADJUDICAR el contracte derivat de conformitat 

amb la proposta continguda en l'expedient a favor d'Endesa Enegia SA Soc.Unip. 

amb NIF A81948077. AUTORITZAR la despesa que correspon a l'Ajuntament de 

Barcelona i DISPOSAR-LA a favor d'Endesa Enegia SA Soc. Unip. amb NIF 

A81948077, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document, amb un import que 

ascendeix a 119.538,00 euros (IVA inclòs), dels quals 98.791,74 euros 

corresponen al preu net i 20.746,26 euros a l'IVA. DISPENSAR de la constitució 

de la garantia definitiva atès el que preveu el plec de clàusules administratives de 

l’Acord Marc. 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 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. DESIGNAR com a responsable del 

contracte Joan Carles Moya Castillo. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

6.- (0621/18)  APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona i la resta 

d'organismes del Grup Municipal que s’indiquen a continuació (Institut Municipal 

de Mercats de Barcelona, Institut Municipal d'Informàtica, Institut Barcelona 

Esports, Institut de Cultura de Barcelona i Informació i Comunicació Barcelona) a 

l’Acord Marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya, amb número d'expedient 2015.05, aprovat en la sessió de 6 

d'octubre de 2016 per la Comissió Executiva del Consorci Català per al 

Desenvolupament Local (CCDL), i així mateix a la contractació derivada d’aquest 

(expedient 2015.05. D.1), aprovada per acord de la Comissió Executiva del CCDL 

adoptat en sessió de 10 de desembre de 2016, i en virtut del la possibilitat 

establerta a la clàusula 5 dels plecs de clàusules administratives que regulen 

l’abans esmentat Acord Marc i la clàusula 1 del plec de clàusules administratives 

de la contractació derivada i amb les condicions fixades a aquests plecs i pels 

preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària. INICIAR amb núm. de contracte 

18002452 i número d’expedient 0621/18 i com a contractació derivada de l’Acord 

Marc i la contractació derivada abans indicats, el contracte de que té per objecte el 

subministrament d’energia elèctrica dels punts continguts a l'antic Lot número 3 

de l'anterior contracte d'electricitat (Mitja Tensió) tramitat en el seu dia per 

l’Ajuntament; amb un pressupost base de licitació de 905.861,00 euros (IVA 

inclòs), determinat en funció de preus unitaris; APROVAR les actuacions 
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preparatòries efectuades i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, 

mitjançant tramitació ordinària. ADJUDICAR el contracte derivat de conformitat 

amb la proposta continguda en l'expedient a favor d'Endesa Energia SA Soc. 

Unip. amb NIF A81948077. AUTORITZAR la despesa que correspon a 

l'Ajuntament de Barcelona i DISPOSAR-LA a favor d'Endesa Energia SA Soc. 

Unip. amb NIF A81948077, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document, amb un 

import que ascendeix a 647.368,00 euros (IVA inclòs). Per la resta de pressupost 

corresponent als organismes abans indicats s'adjunten a l’expedient els documents 

comptables acreditatius de la reserva de crèdit, aprovats pels organismes 

competents, i que s'adjunten a l'expedient. DISPENSAR de la constitució de la 

garantia definitiva atès el que preveu el plec de clàusules administratives de 

l’Acord Marc. 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. DESIGNAR com a responsable del 

contracte al Sr. Joan Carles Moya i Castillo. DONAR-NE compte a la Comissió 

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

 

7.- (0526/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i la Foundation Open Society Institute per al desenvolupament del projecte “Open 

City Fellowship” en el marc de l’Agenda Urbana per a la UE per a la inclusió dels 

emigrants i els refugiats. FACULTAR el Tercer Tinent d’Alcaldia, l’Il·lm. Sr. 

Jaume Asens Llodrà, regidor de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, 

Participació i Transparència per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la 

de tots aquells documents que se’n puguin derivar. 

 

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

el document de 3 de maig de 2018. 

 

9.- (2018/238)  AUTORITZAR la despesa consignada en la partida pressupostària 

48939/23151/0701 del pressupost 2018 per un import de 600.000,00 euros 

relativa a la convocatòria del Programa de subvencions sobre la quota líquida de 

l’IBI corresponent al domicili habitual per a famílies amb pocs recursos, 

aprovades les Bases per acord de la Comissió de Govern en sessió de 9 de març 

de 2017. 

 

10.- (03PPB2018) APROVAR els preus públics per a l’any 2018 i successius del Casal de la 

Gent Gran de Sant Ildefons. PUBLICAR  aquest acord i el text íntegre del preu 

públic al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

11.- (3-071/2018)  APROVAR l’expedient núm.3-071/2018 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, provinents de l’aplicació del 

Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació 

del Pressupost de l’exercici 2017, per ingressos provinents de l’Institut Barcelona 

Esports per restablir l’equilibri econòmic financer dels camps de Futbol Ibèria i de 
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la Satalia, ambdós del Districte de Sants, per un import total d'11.239,77 euros, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18042095; i 

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

a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

12.- (3-072/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-072/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 173.655,67 euros, per fer front a despeses 

derivades del canvi de modalitat en la gestió de serveis de centres cívics i 

equipaments juvenils del Districte de Sants-Montjuic, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 18042391; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

13.- (3-073/2018)  APROVAR l’expedient núm.3-073/2018 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, provinents de l’aplicació del 

Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació 

del Pressupost de l’exercici 2017, per ingressos provinents de la Diputació de 

Barcelona per atendre despeses d’esdeveniments esportius d’interès per a la ciutat 

de Barcelona, per un import total de 75.291,00 euros, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable 18042395; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

Hisenda. 

 

14.- (3-074/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-074/2018 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, provinents de l’aplicació del 

Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació 

del Pressupost de l’exercici 2017, per ingressos provinents de la Comissió 

Europea per atendre despeses del projecte SPEA (Eindhoven), per un import total 

de 211.438,78 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

18042495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

15.- (3-075/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-075/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 1.675.000,00 euros, per fer front a 

despeses derivades de contractes de concessió de quioscos de premsa de la ciutat 

de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

18042491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

16.- (3-076/2018)  APROVAR l’expedient núm. 3-076/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
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Barcelona de l’exercici 2018, d’import 379.007,72 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. 18042591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

17.- (0009/18)  EXCLOURE de la licitació que té per objecte el servei de traducció i 

mediació intercultural, la missió del qual és proporcionar recursos als 

professionals de serveis municipals per facilitar la comunicació intercultural i 

prevenir i resoldre els conflictes que es puguin donar en les relacions entre 

persones i col·lectius amb diferents cultures d’origen, d’acord amb l’informe de 

valoració de 26 de març, l’empresa Magma Cultura, SL per no haver presentat 

justificació suficient de l’oferta que es considerava presumptament anormal o 

desproporcionada segons els límits previstos a la clàusula 9 del plec de clàusules 

administratives particulars que regeix la present licitació d’acord amb el 

procediment establert a l’article 152 del TRLCSP. ADJUDICAR el contracte de 

referència, amb  núm. 17004756, per un import d'1.060.387,10 euros, exempt 

d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a A.B.D. Asoc. Bienestar i Desarrollo amb NIF G59435180, 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 a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat 

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

document. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, 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 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, comparegui per formalitzar el contracte a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. ANUL·LAR part 

de l'autorització de despesa, per baixa licitatòria, del contracte número 17004756 

que té per objecte el servei de traducció i mediació intercultural, la missió del qual 

és proporcionar recursos als professionals de serveis municipals per facilitar la 

comunicació intercultural i prevenir i resoldre els conflictes que es puguin donar 

en les relacions entre persones i col·lectius amb diferents cultures d’origen, per un 

import de 145.201,62 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

18.- (105/18)  ADJUDICAR el contracte núm. 18000861 que té per objecte la 

realització de les tasques necessàries per a l’execució i desenvolupament dels 

projectes que configuren el Programa BCN Interculturalitat, amb mesures de 

contractació pública sostenible www.bcn.cat/interculturalitat, per un import de 

727.041,86 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a QSL Serveis Culturals SLU amb NIF 
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B60641925, 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 a favor de 

l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 

desglossament: import adjudicació 600.861,04 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 126.180,82 euros; 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. ANUL·LAR part 

de l'autorització de despesa, per baixa licitatòria, del contracte número 18000861 

que té per objecte la realització de les tasques necessàries per a l’execució i 

desenvolupament dels projectes que configuren el Programa BCN 

Interculturalitat, amb mesures de contractació pública sostenible 

www.bcn.cat/interculturalitat, per un import de 38.265,37 euros amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. DONAR-NE 

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

i Prevenció.  

 

Districte de Ciutat Vella 

 

19.- (20186000)  EXCLOURE de la licitació que té per objecte la Reposició de la vorera 

del costat dels edificis del passeig Joan de Borbó al barri de la Barceloneta de 

Barcelona (Fase 1) a les empreses Serboniu SL i Auxiliar de Obra Civil SA per no 

haver obtingut la puntuació mínima exigida en els criteris avaluables en base a 

judici de valor, tal i com indica la clàusula 9 del plec de clàusules administratives; 

i a l'empresa Bigas Grup SL per no justificar i desglossar de forma raonada i 

detallada el baix nivell de preus i costos al ser considerada amb valors anormals o 

desproporcionats. ADJUDICAR el contracte núm. 17006609, per un import de 

510.637,29 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a Ingevia 2008 SL amb NIF B61771515, i 

d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. 

DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es 

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

següent desglossament: import adjudicació 422.014,29 euros; tipus impositiu del 

21% d'IVA, i import de l'IVA de 88.623,00 euros. FIXAR en 21.100,71 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. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 

hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. DONAR-

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

Seguretat i Prevenció. 

 

20.- (20186000)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número 

17006609 que té per objecte la reposició de la vorera del costat dels edificis del 

passeig Joan de Borbó, al barri de la Barceloneta de Barcelona (Fase 1), per un 
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import de 151.324,45 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

aquest mateix document. MOTIU: baixa per adjudicació. 

 

21.- (20182806)  AUTORITZAR i disposar la despesa de 42.600,00 euros amb càrrec al 

pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per subvencionar 

l'execució del projecte que s'indica tot seguit. ATORGAR una subvenció, 

mitjançant concessió directa, a l'entitat Associació Cultural i Social l'EM i JPC, 

amb NIF G64031958, per un import de 42.600,00 euros, equivalent al 94,67% del 

cost total del projecte, per a la realització del projecte anomenat Ens Raval'em, 

per a la realització d'activitats d'expressió musical com a mitjà d'integració social, 

amb un cost total d'execució de 45.000,00 euros i una durada fins al 31 de 

desembre de 2018, d'acord amb els arts. 22.2.a) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de 

subvencions. APROVAR el conveni adjunt que consta a l'expedient pel qual es 

formalitzarà l'atorgament de la subvenció, i FACULTAR per a la seva signatura la 

regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. REQUERIR 

l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani 

l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la subvenció rebuda en el 

termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte 

subvencionat. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

22.- (17GU07)  DESESTIMAR els recursos de reposició interposats per les Sres. Blanca 

i Eulàlia Casadesús Solà contra l’acord d’aprovació definitiva dels Projectes 

d’estatuts i de bases d’actuació per  a la constitució de la Junta de Compensació 

del Polígon d’actuació urbanística B de la MPGM al carrer Juan de Sada i el seu 

entorn, pels motius que justificadament i raonada figuren en l’informe de 17 

d’abril de 2018 de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, que consta en l’expedient i que es 

dóna per íntegrament reproduït. DENEGAR la suspensió sol·licitada de l’acte 

impugnat, pels motius que figuren en l’informe esmentat. NOTIFICAR-HO als 

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

Mobilitat. 

 

23.- (17GU30)  RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació 

pública de l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per 

l’expropiació parcial de les finques núm. 4, 8, 12 i 16 del carrer de l’Aviador Ruiz 

de Alda, en els termes que figuren a l’informe emès per la Direcció de Serveis de 

Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, de 18 

d’abril de 2018, que consta a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït; 

APROVAR definitivament, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació 

parcial de les esmentades finques, en la seva porció qualificada de xarxa viària 

bàsica (clau 5) per la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’illa de 

la barriada del Plus Ultra-La Vinya, del Districte de Sants-Montjuïc, aprovada 

definitivament el 15 d’abril de 2015; INICIAR l’expedient d’expropiació; 
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NOTIFICAR individualment als afectats l’inici de l’expropiació per a que en el 

termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, cas que no ho 

hagin fet a la fase d’informació pública, i proposin el preu en què els valorin, i el 

termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser ocupants, a fi d’intentar 

el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 155 

del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants dels immobles 

i a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el termini 

màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, previ pagament o 

dipòsit de la indemnització que, si escau pugui correspondre i, en el supòsit que 

transcorregut l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; INICIAR 

la peça separada de preu just, d’acord amb allò establert a l’article 29 de la Llei 

d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament i a l’article 157 i següents 

del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; PUBLICAR aquest acord mitjançant 

la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a un 

diari dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació 

de béns i drets aprovada definitivament. 

 

24.- (15SD0059P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització de l’àmbit definit a la 

modificació del Pla General Metropolità al carrer Joan de Sada i el seu entorn, 

promogut per la Junta de Compensació del carrer Joan de Sada, d’acord amb les 

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

de 14 de setembre de 2017, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 

efectes es dóna per reproduït, per un import de 3.429.233,84 euros, el 21% de 

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

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

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

termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més 

circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. 

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

 

25.- (17PL16501)  DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, de la tramitació del Pla de Millora Urbana per a la 

regulació d’ús de les plantes baixes de les parcel·les 18a(4), 18a(6) i 18a(8) de 

l’illa delimitada pels carrers Francesc Boix i Campo, Jane Adams, Foneria i 

Energia, del barri de la Zona Franca de Barcelona, promogut per Berciana de 

Petroleos SL, atesa l’existència de motius determinants per a la declaració de 

caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; que 

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

NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla; i PROCEDIR a l’arxiu de les 

actuacions. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

26.- (17PL16499)  DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, de la tramitació del Pla de Millora Urbana per a 

l’emplaçament d’un aparcament soterrat a zona de verd privat clau 8A, al Col·legi 

Major Universitari Monterols, al carrer Corint 3, Atenes 7, promogut pel Col·legi 

Major Universitari Monterols, atesa l’existència de motius determinants per a la 

declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a 

aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla; i PROCEDIR a 

l’arxiu de les actuacions. 

 

Districte de Gràcia 

 

27.- (17E00003)  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 Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones (Residencia 

Asistida San José), Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolengo (Cottolengo del 

Padre Alegre) i les Hermanitas de los Pobres, de 22 de desembre de 2016, en 

relació a la finca núm. 89 del passeig Mare de Déu del Coll qualificada de parcs i 

jardins actuals de caràcter local (clau 6a), i de vies cíviques (clau 5b), i de xarxa 

viària bàsica (clau 5) per la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit 

dels Tres Turons, aprovada definitivament el 12 de gener de 2011 i publicada al 

DOGC el 23 de febrer de 2011, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció 

de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 17 

d’abril de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per 

íntegrament reproduït. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

28.- (15E00074)  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 pels hereus del Sr. Agustí Juan Esteve, el 22 d'abril de 2015 (reiterada el 

25 de gener de 2016), en relació a la finca núm. 88 del carrer Santuari, qualificada 

de parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a), i de xarxa viària bàsica (clau 

5) per la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit dels Tres Turons, 

aprovada definitivament el 12 de gener de 2011 i publicada al DOGC el 23 de 

febrer de 2011, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de 

Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 17 d’abril de 2018, 

que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament 

reproduït. 

 

29.- (16E00017)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4t 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 pel Sr. Ataulfo Ruiz Piqueras, en nom i representació de la societat 

Farnes XXI SL, en data 28 de juliol de 2016, en relació a la finca número 32 del 

carrer Sant Crispí, qualificada de Transformació per a habitatge protegit de 

reallotjament (clau 18c-r), inclosa en el Sector 02 “Sant Crispí – Santa Rosalia”, 

per la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit del Barri del Carmel i 
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entorns, aprovada definitivament l’1 de juny de 2010 i publicada al DOGC el 20 

de setembre de 2010, i xarxa viària bàsica (clau 5), pel Pla General Metropolità de 

Barcelona, 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’Institut Municipal 

d’Urbanisme, de 17 d’abril de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya al 

present i es té per íntegrament reproduït. 

 

30.- (16GU42)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 1r 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. Pilar Moncusí Sarret i María Sarret Mayoral, el 21 d’octubre de 2016, en 

relació a la finca núm. 20 del carrer Mura, qualificada d’equipaments de nova 

creació de caràcter local (clau 7b) pel Pla General Metropolità (PGM en 

endavant), 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’Institut Municipal 

d’Urbanisme, de 17 d’abril de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya al 

present i es té per íntegrament reproduït. 

 

31.- (17E00019)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4t 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 la Sra. Isabel Fonoll Gavin, de 25 de maig de 2017, en relació a la 

finca núm. 57 del carrer Natzaret, qualificada de zona de renovació urbana en 

transformació de l'ús a sistema de parc urbà (clau 17/6), i de xarxa viària bàsica 

(clau 5), pel Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 

1976, i publicat al BOE el 19 de juliol de 1976, pels motius que figuren a 

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

d’Urbanisme, de 17 d’abril de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya al 

present i es té per íntegrament reproduït. 

 

Districte de Nou Barris 

 

32.- (16GU32/1)  REFUSAR el full d’apreuament particular, presentat pel Sr. Vicente de la 

Fuente Cullell i la Sra. Concepción Comas de Argemir Argüello, en dates 26 i 28 

de març de 2018, per un import total de 2.749.286,21 euros, pel que fa al preu just 

per l’expropiació de la finca núm. 2*LB del carrer Santa Fe (anomenada Torre 

Llobeta), qualificada de sistema de parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 

6a) i de sistema d’equipament públic protegit (clau 7 p) per la Modificació del Pla 

General Metropolità per a la protecció del Patrimoni Arquitectònic Històrico-

Artístic de la ciutat de Barcelona, aprovada definitivament el 21 de gener de 2015; 

APROVAR, d’acord amb l’establert a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació 

Forçosa, el full d‘apreuament municipal que per import d'1.319.869,34 euros, 

inclòs el 5% de premi d’afecció, ha redactat la Direcció de Serveis de Gestió 

Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, entitat pública 

empresarial de l’Ajuntament, en data 21 de març de 2018, com a preu just per 

l’expropiació de l’esmentada finca; NOTIFICAR-HO als interessats perquè dins 

dels deu dies següents l’acceptin llisa i planerament o bé el rebutgin, formulin les 

al·legacions i aportin les proves que considerin adients i, en tal cas, REMETRE 

l’expedient al Jurat d’Expropiació per a que fixi el preu just. 
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Districte de Sant Martí 

 

33.- (16GU35)  APROVAR, a l’empara de l’article 119.4 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme, la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació 

urbanística del Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de Cristòbal 

de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà -Districte d’activitats 

22@bcn-, formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada el dia 13 de 

desembre de 2017, davant el notari de Barcelona Sr. Valero Soler Martín-Javato, 

sota el número 1972 del seu protocol. DESIGNAR representant d’aquesta 

Administració en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, el Director de 

Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, Sr. Jaume 

Vidal Pi. TRASLLADAR a la Direcció General d’Ordenació del Territori i 

Urbanisme, la documentació que prescriu l’article 192.1 del Reglament de la Llei 

d'urbanisme als efectes de la inscripció de la Junta de Compensació en el Registre 

d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la 

província;, i NOTIFICAR-LO individualment a les persones propietàries. 

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

 

34.- (18obo141)  APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització i infraestructures del 

carrer Marroc, entre els carrers de l’Agricultura i Josep Pla al Districte 22@, de 

Barcelona al Districte de Sant Martí, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe 

Tècnic del Projecte de 5 d’abril de 2018, que figura a l’expedient administratiu i 

que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import total de 2.022.188,77 

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 SOTMETRE a informació pública dit 

projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent al de la publicació de 

l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en un dels diaris 

dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

b) Mocions 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Única.- (18PL16565) SUSPENDRE en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb 

l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció 

de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de llicències per a la instal·lació o 

l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents: 12.20 Gasolinera i 

12.20/1 Subministrament de carburants per a vehicles propis; SUSPENDRE, així 

mateix, l’atorgament de llicències d’obres i comunicacions prèvies vinculades a la 

instal·lació o ampliació d’aquestes activitats; EXCLOURE de la suspensió les 

sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’activitat de benzineres a ubicar en 

sòls qualificats amb clau urbanística de zona industrial, clau 22a o 22AL, 

assenyalats en el plànol i situats a la Zona Franca, Verneda Industrial i Torrent 
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d’Estadella, i al Bon Pastor, així com benzineres a ubicar en sòls portuaris, 

sempre que, en tots els supòsits anteriors, es respecti la distància de 100 metres en 

relació amb els hospitals, equipaments escolars, equipaments destinats a la gent 

gran, equipaments destinats a altres sectors de població especialment vulnerables i 

de qualsevol sòl on hi hagi implantat o pugui implantar-se l’ús d’habitatge; 

EXCLOURE, així mateix, les obres per a les quals es sol·liciti llicència o es 

presenti comunicat respecte de les activitats excloses de la suspensió; PRECISAR 

que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la 

tramitació d’un Pla especial urbanístic per a la implantació de benzineres a la 

ciutat de Barcelona; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat i 

grafiat en el plànol de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat 

amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a 

l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de suspensió 

serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de la publicació al BOPB d’aquest 

acord; i PUBLICAR el present acord en el Butlletí de la Província de Barcelona. 

 

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

també per unanimitat, la urgència. 

 

 

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

a les onze hores. 

 


