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Ref:CG 42/18 

 

 

 

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

Barcelona, el dia 5 de desembre de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

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

Ballano. Hi concorre la Ima. Sra. Tinenta d’Alcaldia, Laia Ortiz i Castellví, i els 

Ims. Srs. Regidors, Agustí Colom Cabau i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari 

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

 

 Excusen la seva absència, els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes 

d’Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid i els  

Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. Montaner Martorell. 

 

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

 

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

les deu hores. 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 29 de 

novembre de 2018, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 

Comissió; i S'APROVA. 

 

 

 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL 

 

 

 Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a 

la propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera 

següent com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic 

Municipal: 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (DF 2017-001) AUTORITZAR a Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) la 

formalització d’un préstec col·lectiu a llarg termini pel sistema crowdlending per 

un import màxim de 300.000,00 euros, d’acord amb les condicions annexes, i 

destinat a la instal·lació de dues plaques fotovoltaiques en dos edificis municipals 

de Ciutat Vella i Nou Barris respectivament. 

 

2.- (2018/610)  APROVAR l’expedient 2018/610 de reconeixement de crèdit per un 

import de 60.902,04 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor 

de l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb CIF Q0867012G i no reconegudes en 

l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 

l'obligació de la despesa per un import de 60.902,04 euros, amb càrrec al 

pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de l’Autoritat 

Portuària de Barcelona amb CIF Q0867012G. 

 

3.- (EM 2018-12/15) PRENDRE RAÓ dels acords de la Junta General ordinària i 

extraordinària de la societat Fira 2000, SA, de 29 de juny de 2018, relatius a la 

reducció de capital social, per import de 92.054.297,66 euros, mitjançant 

l’amortització i consegüent anul·lació d’accions, de les quals 36.728 accions, de 

601,01 euros de valor nominal cadascuna, dels números 575.480 a la 585.585, de 

la 632.461 a la 645.771 i de la 676.611 a la 689.921 corresponen a l’Ajuntament 

de Barcelona, així com la consegüent renumeració de les accions resultants, de 

manera que es reassignen a l’Ajuntament de Barcelona 133.213 accions de 601,01 

euros de valor nominal cadascuna, dels números 76.199 a 209.411, ambdues 

inclusivament. AUTORITZAR la modificació de l’article 6 dels estatuts de Fira 

2000, SA, relatiu al capital social, per tal d’adequar-lo a l’import resultant de les 

operacions aprovades. FACULTAR el representant de l’Ajuntament de Barcelona 

en la Junta General d’accionistes de Fira 2000, SA per a que pugui efectuar totes 

les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

4.- (20180464)  DONAR conformitat al “Plec de condicions per a la selecció d’un soci 

privat per transformar Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (“HMB”) en una 

societat d’economia mixta”(“Plec de condicions”), que incorpora el “Plec de 

clàusules administratives” i els annexos següents: (I) Valoració de les aportacions 

de sòls corresponents a la primera fase; (II) Modificació dels Estatuts de l'HMB; 

(III) Estatuts vigents d'HMB; (IV) Contracte de mínims per a la gestió de la 

construcció o promoció dels sòls d'HMB; (V) Contracte de mínims per a la gestió 

del parc d'habitatges de lloguer; (VI) Pacte d'accionistes; (VII) Model de 

declaració responsable i (VIII) Model d'oferta econòmica. FACULTAR a la 

societat HMB per procedir a la licitació i adjudicació del contracte per a la 

selecció del soci privat, d’acord amb el “Plec de condicions”, donant-ne compte al 

Plenari del Consell Municipal. DONAR conformitat a la modificació d’Estatuts 

d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, que figura com annex a aquest acord, i 

que haurà d’aprovar la Junta d’accionistes d’HMB, que té com objecte 

l’ampliació de capital i les altres adaptacions necessàries per a la incorporació 
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d’un soci privat, com a conseqüència del procés de selecció definit en els “Plecs 

de condicions”, precisant, així mateix, que la Junta d’accionistes podrà esmenar 

qualsevol defecte no substancial que se susciti en la tramitació de la inscripció de 

la modificació en el Registre Mercantil. DONAR conformitat a l’ampliació del 

capital d’HMB que haurà d’acordar la seva Junta d’accionistes, per un import de 

23.940.000 euros, d’acord amb el que preveu el “Plec de condicions”. 

FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, per adoptar les resolucions necessàries i 

per subscriure tots els documents necessaris per a una concreció més adequada i 

una execució millor del present acord. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i a HMB. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

5.- (2018/667)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Assumpció 

Malagarriga Rovira per la seva tasca en la difusió del coneixement i l’educació 

musical de la ciutat, contribuint a incrementar el prestigi internacional de la ciutat 

com a capital cultural i educativa. 

 

6.- (2018/668)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Jorge Herralde Grau 

pel seu paper decisiu en fer de Barcelona una de les capitals editorials del món i 

per l’innegable enriquiment intel·lectual que ha generat a la ciutat. 

 

7.- (2018/669)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Maria Dolors 

Bonal i de Falgàs pel seu compromís amb l’ús de la música com a eina 

d’interpretació i transformació social, fugint d’uns cànons limitadors i obrint les 

disciplines artístiques musicals i d’arts escèniques a un ampli ventall de la 

societat. 

 

8.- (2018/670)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Pere Portabella i 

Ràfols pel seu compromís cívic, polític i cultural, així com per la creació d’un 

llenguatge innovador que ha influït en generacions senceres de cineastes catalans. 

 

9.- (860/2018)  APROVAR la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de 

Barcelona i INICIAR els treballs de valoració dels llocs de treball incorporats a la 

mateixa, de manera immediata, amb la mesa general de negociació. APROVAR 

transitòriament, mentre es realitza la valoració de llocs de treball, les taules 

retributives i les categories vigents amb l’objectiu de garantir l’estabilitat del 

personal, i la gestió de recursos humans que requereix el normal funcionament de 

l’administració. INSTAR als ens adherits a l’Acord de Condicions de Treball i 

Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona perquè adoptin els acords que 

corresponguin en el seus respectius òrgans de govern, en relació als apartats 

anteriors, per tal de garantir la seva adopció i el manteniment del principi 

d’harmonització respecte als criteris generals i d’acord amb els seus estatuts. 

PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal i al web 

municipal i de forma resumida al Butlletí Oficial de la Província. 
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10.- (CO2018-12/18) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell General del Consorci El Far, 

Centre de treballs del Mar, en la sessió de 30 de març de 2017, relatiu a la seva 

dissolució i liquidació, i esdevingut definitiu en absència d’al·legacions en el 

termini d’informació pública. DISSOLDRE el Consorci El Far, Centre de treballs 

del Mar adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, un cop ratificada la dissolució per 

totes les entitats consorciades. NOTIFICAR el present acord a les entitats 

consorciades. 

 

11.- (849/18)  RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició 

pública de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament 

de Barcelona, aprovada inicialment per acord de la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, de 19 de setembre de 

2018, d’acord amb l’informe de la Direcció dels Serveis Jurídics que obra a 

l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR les 

al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; APROVAR 

definitivament l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de 

l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a la Gaseta Municipal (Seu electrònica). 

 

12.- (848/18)  RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició 

pública del Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, 

aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció de 19 de setembre de 2018, d’acord amb 

l’informe de la Cap del Departament de Transversalitat de gènere que obra a 

l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR les 

al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; APROVAR 

definitivament el Reglament per a l’igualtat de gènere a l’Ajuntament de 

Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 

Gaseta Municipal (Seu electrònica). 

 

13.- (1283/18)  APROVAR l’expedient 1283/18 de reconeixement de crèdit per un 

import de 94.987,37 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor 

de Central de Viajes, SL, amb NIF B08323404, despeses realitzades en exercicis 

anteriors i no reconegudes per les factures que es relacionen als annex 1 a 11 

durant l’exercici corresponent pels següents òrgans de contractació: Gerència 

Municipal 188,98 euros; Districte de Sant Andreu 825,14 euros; Districte d' 

Horta-Guinardó 825,14 euros; Districte de Nou Barris 865,71 euros; Gerència de 

Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 17.703,62 euros; Gerència de 

Presidència i Economia 15.071,39; Gerència de Recursos 41.336,45 euros; 

Gerència de Seguretat i Prevenció 7.078,29; Gerència d’Empresa, Cultura i 

Innovació 2.609,41 euros, Gerència de Drets Socials 5.958,39 euros; Gerència 

d’Ecologia Urbana 2.524,85 euros. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

14.- (2018-12/16)  RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per l’Assemblea 

General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la sessió de 4 

de juliol de 2018, relatiu a la modificació dels seus estatuts i el seu text refós, amb 
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l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, 

previsions que a hores d’ara es recullen a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic i d’altres modificacions adients, segons consta en 

l’expedient administratiu annex. SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a l’execució de 

l’anterior acord, previstes a la legislació i especialment pel que fa a la seva 

publicitat. La qual cosa implica que l’anunci d’aprovació de la modificació 

estatutària del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el seu text 

refós que publiqui l’Àrea Metropolitana de Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i 

substitueixi el que ha de publicar separadament aquesta entitat. 

 

Districte de Sants-Montjuïc - Districte d'Horta-Guinardó 

 

15.- (07gu5 i 12gu3) DESESTIMAR la sol·licitud presentada per Green Clover Capital, S.L. 

(actual denominació de Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL), en data 

19 de juliol de 2018, per la qual sol·licita que es tingui per resolt el Conveni 

d’execució del projecte de reparcel·lació de Can Batlló i de mutu acord 

expropiatori de determinació del preu just per la quantitat de 21.200.000 euros de 

la finca ubicada a l’avinguda Verge de Montserrat, 97-107 (identificació cadastral 

i número de policia actual 89-103)i de periodificació i vinculació del seu 

pagament a les despeses d’urbanització de Can Batlló, signat el 21 de maig de 

2012, i aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 d’abril de 2012, 

d’acord amb els motius consignats a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió 

Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 30 de novembre de 2018, 

obrant a l’expedient i a efectes de fonamentació es dóna íntegrament per 

reproduït. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

16.- (18PL16535)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per a l’ajust del 

Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca, d’iniciativa municipal; amb 

les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

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

aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció 

de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a 

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

l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva. 

 

17.- (18PL16585)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial d’Infraestructures de La Marina del Prat 

Vermell, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document 

aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament; i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la 
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Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes 

que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

18.- (17PL16503)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de modificació d'ús de 

l'equipament privat situat al carrers Escoles Pies 51, promogut per Mediker Spain 

SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

19.- (18PL16545)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la implantació d'ús hoteler i 

viver d'empreses al carrer Cristóbal de Moura 49, Barcelona, promogut per TSH 

Spain Holco SL 

 

20.- (18PL16608)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de 

l'equipament sanitari situat al carrer Ciutat Granada 108-116 Districte d'Activitats 

22@, promogut per la Fundació Hospital Evangèlic. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

 Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern 

DÓNA la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del 

Consell Municipal. 
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II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS 

PLENÀRIES 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes a les Comissions 

d) Compareixences Govern municipal 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

 Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 

 

a)  Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (01- PPPNT2018) APROVAR inicialment l’ordenança per prestacions patrimonials de 

caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris d’acord amb el projecte que 

consta a l’expedient i SOTMETRE l’esmentada ordenança a informació pública 

per un termini de trenta dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva 

publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran 

examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

 

2.- (E.10.6049.17) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l’ús privatiu de domini públic d’una part del conjunt industrial 

protegit situat al carrer de Pellaires núm. 30-38 conegut com Palo Alto, amb la 

finalitat de consolidar el conjunt industrial de Palo Alto com a centre de producció 

artística i cultural, a l’entorn del disseny i la creació de la ciutat, a través de la 

implantació d’una residència d’empreses amb projectes “tractor” i la d’una 

incubadora d’empreses; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de 

trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat 

automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la 

concurrència pública per adjudicar la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord. 

 

3.- (DP-2018-27039) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l'ús privatiu respecte dels espais situats en el recinte de Can Batlló, 

grafiats en el plànol annex, a favor de l’Associació Espai Comunitari i Veïnal 

Autogestionat de Can Batlló (NIF G-66733684) i, amb caràcter onerós i un 

termini de trenta anys prorrogable, amb la finalitat de destinar-los al Projecte de 

Can Batlló; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies i, 
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si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat 

automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la 

concessió directament a l’Associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de 

Can Batlló; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord. 

 

4.- (DP-2018-27076) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l'ús privatiu respecte dels edificis 1, 2, i 3 de la finca del carrer 

Bolívia núm. 196-200- Emilia Coranty núm. 8-16 coneguda com a Can Ricart, 

grafiats en el plànol annex, a favor de la Fundació Privada AAVC, amb caràcter 

onerós i un termini de quinze anys prorrogable, amb la finalitat de destinar-los a 

Fàbrica per a la Creació en el camp de les arts visuals i multimèdia mitjançant el 

projecte Hangar, que permet posar a disposició dels artistes espais per als seus 

tallers, facilitar cobertura tècnica al desenvolupament de les produccions i 

potenciar programes d’intercanvi i residències internacional; SOTMETRE’L a 

informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord 

d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a la 

Fundació Privada AAVC; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR 

l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 

5.- (DP-2018-27110) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició presentat per GL Events 

CCIB SL contra l’acord adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda del 

Consell Municipal en sessió de 16 d’octubre de 2018, relatiu a l’aprovació 

definitiva del Plec de clàusules reguladores de la concessió d’ús privatiu del 

Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat al passeig Garcia Fària 

núm. 99-103, i les seves instal·lacions complementàries i a l’adjudicació de la 

concessió directament a Fira Internacional de Barcelona, d’acord amb els 

informes jurídics que s’annexen, que s’adjunta; DENEGAR la petició de 

suspensió de l’execució de l’acte recorregut per no concórrer cap dels supòsits 

previstos en l’article 117.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques; ESMENAR la clàusula 

divuitena del Plec de clàusules reguladores de la referida concessió en el sentit de 

corregir un error material sobre el punt aplicable de l’article 137.4 de la Llei 

33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, 

establint que l’article aplicable és el “137.4 a)”; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord. 

 

6.- (DP-2018-27307) PRORROGAR amb efectes 24 de novembre de 2017, per un termini de 

dos anys, el dret real de superfície respecte de la finca de propietat municipal 

situada al carrer Motors núm. 21-23 (Motors núm. 266-270 de l’Hospitalet de 

Llobregat), registral 1.680 del Registre de la Propietat núm. 7 de l’Hospitalet de 

Llobregat, constituït a favor de la societat Corporación CLD Servicios Urbanos de 

Tratamiento de Residuos, Unió Temporal d’Empreses (UTE Corp CLD) per acord 

de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos de 17 de setembre de 2009 i formalitzat 

en escriptura publica de 23 de novembre de 2009 davant el Notari senyor Mario 
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Romeo García, número de protocol 2.411, societat adjudicatària per a la Zona 

Nord (Districtes d'Horta-Guinardó i Nou Barris) de la contracta dels serveis de 

neteja de l’espai públic i recollida de residus; mantenint inalterades la subjecció a 

les Condicions reguladores del dret de superfície aprovades per l’esmentat acord 

de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos de 17 de setembre de 2009, incorporades 

a l’escriptura de constitució del dret de 23 de novembre de 2009, que ara es 

prorroga. 

 

7.- (DP-2018-27007) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la Gran Via de les Corts Catalanes davant núm. 619 

amb el núm. del codi d’activitat 160, formulada per la senyora Olga Chulic Chulic 

i, en conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR 

al municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a 

indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

 

8.- (DP-2018-27112) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Indústria davant núm. 28 cantonada amb 

carrer Roger de Flor, amb el núm. del codi d’activitat 176, formulada pel senyor 

Manuel Dominguez Sanquirico i, en conseqüència, DECLARAR extingida 

l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les 

seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe 

a favor del titular de la concessió. 

 

9.- (DP-2018-27240) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Castillejos davant el núm. 175, amb el núm. 

del codi d’activitat 48, formulada per la senyora Maria Teresa Anguera Cendra i, 

en conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR 

al municipi la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a 

indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

 

10.- (E.09.6003.18) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la plaça Maragall davant núm. 12 amb el núm. del 

codi d’activitat 212, formulada pel senyor Carlos González Rifa i, en 

conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al 

municipi la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a 

indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

 

11.- (E.10.6002.18) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Llull davant núm. 198, amb el núm. del codi 

d’activitat 200, formulada pel senyor Angel Baiges Casanovas i, en conseqüència, 

DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la 

possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o 

compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

12.- (030/2018 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 
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Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora 

Paula Kuffer Dinerstein, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi -per al qual fou nomenada per Decret de 

l’Alcaldia de 25 de maig de 2018, passant-lo a exercir en règim de dedicació 

parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució del Regidor del 

Districte de 27 de juliol de 2018- i l’activitat pública per compte aliena com a 

professora associada al departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona 

per al curs 2018-2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps 

parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el propi de la seva 

dedicació municipal. Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte 

compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 

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

de les Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les 

establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han 

esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 

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

 

13.- (1184/2018)  APROVAR inicialment la modificació dels límits territorials dels deu 

districtes de la ciutat de Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document 

que consta a l’expedient; SOTMETRE-LA a informació pública per un període de 

trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

14.- (1085/18)  APROVAR inicialment el Reglament de reconeixement a les persones 

represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració; 

SOTMETRE’L a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a 

comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc - 

Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó 

 

15.- (18PL16609)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la 

incorporació al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments 

carrer Ciutat 3, Via Laietana 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i 

Nàpols 132-134, avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer 

Alzina 6-8, carrer Sant Antoni Maria Claret 64-78, avinguda Santuari Sant Josep 

de la Muntanya 31-35 i passeig de la Vall d’Hebron 138-160; d’iniciativa 

municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al 

Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

16.- (14PL16185)  DESISTIR del procediment per a la tramitació de la Modificació del Pla 

General Metropolità en el Sector Prim, d’iniciativa municipal; aprovada 
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inicialment per la Comissió d’Habitat Urbà i Medi Ambient en sessió de 30 

d’abril de 2014, pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de 

motivació. 

 

 

Districte de Sant Martí 

 

17.- (18 SD 0176 PO) APROVAR definitivament el Projecte executiu del dipòsit de regulació 

d’aigües pluvials de rambla Prim, d’iniciativa municipal promogut per Barcelona 

Cicle de l’Aigua, SA; d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb 

qualificació B) de 18 de desembre de 2017 i amb l’informe d’Auditoria d'1 de 

juliol de 2018 que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 

donen per reproduïts, amb pressupost de 43.965.775,82 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. PUBLICAR el present acord al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. COMUNICAR-HO  a les dependències 

interessades en aquest procediment. 

 

18.- (18PL16635)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a 

l'ordenació dels terrenys ocupats per les presons en l'àmbit Diagonal-Llull; 

d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i 

SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

 

 

 

b) Proposicions 

 

 Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords 

decisoris que seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del 

Plenari, la Comissió de Govern els DÓNA la seva conformitat amb les següents 

modificacions. 

 

a) S’Afegeix:  

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

  APROVAR inicialment la modificació dels articles que s'indiquen a 

continuació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona, de 

conformitat amb la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans 

propis de l'Ajuntament de Barcelona (aprovada per la Comissió de Govern del dia 

26 de juliol de 2018) amb el redactat que consta a l'annex adjunt: Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat (articles 1, 2 i 5), Institut Municipal 

d'Informàtica (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Hisenda (articles 1 i 2), Institut 

Municipal de Mercatst (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Educació (articles 1 i 

2), Institut Municipal del Paisatge urbà i Qualitat de Vida (articles 1 i 2), Institut 
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Barcelona Esports (articles 1 i 2), Institut Municipal de Serveis Socials (articles 1 

i 2), Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (articles 3 i 4), Institut de 

Cultura (articles 1 i 3), Fundació Mies Van der Rohe (articles 1 i 3), Institut 

Municipal de Parcs i Jardins (articles 1 i 3), Institut Municipal d'Urbanisme 

(articles 1, 3, 4 i 22), Barcelona de Serveis Municipals, SA (articles 1 i 2), 

Informació i Comunicació de Barcelona, SA (article 2), Barcelona Activa, SA 

(articles 1 i 3), Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (articles 1 i 2 i 

s’introdueix l’article 2bis), Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (s’introdueix l’article 

1bis i es modifica l’article 2) i Foment de Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i s’introdueix 

l’article 2bis); SOTMETRE-LA a informació pública durant un termini de trenta 

dies des de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, d’acord amb els articles 201 i concordants del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels Ens locals. 

 

b) Es retiren els punts 15 i 16 de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

c) Es modifica el redactat del punt 18 de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat: 

 

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a 

l'ordenació dels terrenys en l'àmbit Diagonal-Llull; d’iniciativa municipal; 

EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell 

Municipal per a la seva aprovació provisional. 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

  

 

 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Informes 
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C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

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

 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- (113/2018 IBE) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Susana López 

Álvarez (mat. 32100018) entre la seva activitat municipal com a funcionaria 

interina amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació 

a la Secretaria Jurídica de l’Institut Barcelona Esports on ocupa un lloc de treball 

de Tècnica 3 (80.30.SJ.10) i l’activitat privada per compte propi d’advocada. No 

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

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

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

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

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

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

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

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

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

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

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

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

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

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

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

2.- (18003665  (0942/18) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis de transversalitat de 

gènere, amb núm. de contracte 18003665, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 

830.060,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.573.967,00 euros; 

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 686.000,00 

euros i import de l'IVA de 144.060,00 euros; condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució 

d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR 

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

Participació, Prevenció i Seguretat. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent.  
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3.- (18003600  (0926/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003600 que té per objecte la 

contractació del servei de recollida, transport i lliurament de correspondència i 

paqueteria sol·licitat per les dependències municipals adscrites a les diferents 

Gerències sectorials i territorials de l’Ajuntament de Barcelona, per un import 

màxim de 621.176,73 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, 

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a Ara Vinc, S.L. amb NIF B59460618, 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 

corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 

la seva formalització. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat 

amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 

document amb un import de 621.176,73 euros (IVA inclòs), dels quals 513.369,20 

euros corresponen al preu net i 107.807,53 euros a l'IVA. FIXAR en 25.668,46 

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. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. 

Josep Redondo Laporta. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 

de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

4.- (18002724 (0728/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18002724 que té per objecte els serveis 

de suport tècnic per a desenvolupar el pla d'accessibilitat web i continguts 

accessibles de la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de l'Ajuntament de 

Barcelona, per un import de 599.198,91 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Tothomweb, SL 

amb NIF B55183933, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada la 

millor oferta 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 les partides i als pressupostos que 

s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 599.198,91 euros (IVA 

inclòs), dels quals 495.205,71 euros corresponen al preu net i 103.993,20 euros a 

l'IVA. FIXAR en 24.760,29 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 a l'adjudicatari per tal que, en el 

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

dels adjudicataris 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, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Cristina Ribas 

Barberan. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 
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5.- (18002724 (0728/18) ALLIBERAR la quantitat de 300.801,07 euros (IVA inclòs), en concepte 

de baixa en la licitació, del contracte 18002724 que té per objecte els serveis de 

suport tècnic per a desenvolupar el pla d'accessibilitat web i continguts 

accessibles de la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de l'Ajuntament de 

Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Tothomweb, SL, amb NIF 

B55183933, i retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest 

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

ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

6.- (18004957 (0006/19) APROVAR, amb número de contracte 18004957 i número d’expedient 

0006/19, el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules 

Tècniques de l’Acord Marc que té per objecte establir les condicions 

procedimentals i d’execució per a la contractació dels serveis per a la realització 

d’enquestes de l’opinió pública i altres serveis anàlegs durant la seva vigència 

amb mesures de contractació pública sostenible. CONVOCAR procediment obert 

amb tramitació ordinària, a l'empara de l'article 219 i següents de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

7.- (0025/19 Lot 1) INICIAR l'expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei 

de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i 

dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 

l’Ajuntament de Barcelona, LOT 1, amb núm. de contracte 18005540; amb un 

pressupost base de licitació de 503.191,26 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i un valor estimat de 831.721,08 euros; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques i els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor d'IMESAPI SA amb NIF A28010478, 

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 de 503.191,26 euros (IVA 

inclòs), dels quals 415.860,54 euros corresponen al preu net i 87.330,72 euros a 

l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 

l'exercici següent a la seva autorització. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en 

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

part dels adjudicataris 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, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 
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8.- (0025/19 Lot 2) INICIAR l'expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei 

de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i 

dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 

l’Ajuntament de Barcelona, LOT 2, amb núm. de contracte 18005541; amb un 

pressupost base de licitació de 453.779,49 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i un valor estimat de 750.048,76 euros; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives 

particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques i els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor d'IMESAPI SA amb NIF A28010478, 

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 de 453.779,49 euros (IVA 

inclòs), dels quals 375.024,38 euros corresponen al preu net i 78.755,11 euros a 

l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 

l'exercici següent a la seva autorització. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en 

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

part dels adjudicataris 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, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

9.- (0025/19 Lot 3) INICIAR l'expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei 

de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i 

dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 

l’Ajuntament de Barcelona, LOT 3, amb núm. de contracte 18005542; amb un 

pressupost base de licitació de 221.720,26 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i amb valor estimat de 366.479,76 euros; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives 

particulars  i el plec de prescripcions tècniques i els seus annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de 

conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i DISPOSAR la despesa a 

favor de UTE FAUS-MIATEC Manteniment Edificis. LOT 3 amb NIF 

U66421553, 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 de 

221.720,26 euros (IVA inclòs), dels quals 183.239,88 euros corresponen al preu 

net i 38.480,38 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. REQUERIR 

l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
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següent al de la recepció per part dels adjudicataris 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, comparegui per formalitzar el contracte a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. DESIGNAR com a 

responsable del contracte el Sr.  Albert Giné Borràs. DONAR-NE compte a la 

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

Prevenció. 

 

10.- (0025/19 Lot 4) INICIAR l'expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei 

de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i 

dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 

l’Ajuntament de Barcelona, LOT 4, amb núm. de contracte 18005543; amb un 

pressupost base de licitació de 323.927,06 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i un valor estimat de 535.416,62 euros; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives 

particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques i els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de Constraula Enginyeria i Obres 

SAU, amb NIF A58142639, 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 de 323.927,06 euros (IVA inclòs), dels quals 267.708,31 euros 

corresponen al preu net i 56.218,75 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució 

d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. REQUERIR 

l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 

següent al de la recepció per part dels adjudicataris 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, comparegui per formalitzar el contracte a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. DESIGNAR com a 

responsable del contracte el Sr. Albert Giné Borràs. DONAR-NE compte a la 

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

Prevenció. 

 

11.- (0025/19 Lot 5) INICIAR l'expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei 

de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i 

dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 

l’Ajuntament de Barcelona, LOT 5, amb núm. de contracte 18005544; amb un 

pressupost base de licitació de 223.716,64 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i amb valor estimat de 369.779,58 euros; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques i els seus annexos; i DISPOSAR 

l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació urgent, d'acord 
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amb la justificació que consta a l'expedient, amb la utilització del procediment 

negociat. AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de 

conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i DISPOSAR la despesa a 

favor de UTE Constraula-Aldago Manteniment. LOT5  amb NIF U66424086, 

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 de 223.716,64 euros (IVA 

inclòs), dels quals 184.889,79 euros corresponen al preu net i 38.826,85 euros a 

l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 

l'exercici següent a la seva autorització. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, 

en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per 

part dels adjudicataris 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, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 

Econòmica. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

12.- (0025/19 Lot 6) INICIAR l'expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei 

de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i 

dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 

l’Ajuntament de Barcelona, LOT 6, amb núm. de contracte 18005546; amb un 

pressupost base de licitació de 190.999,98 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i un valor estimat de 315.702,46 euros; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives 

particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques i els seus 

annexos; i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant 

tramitació urgent, amb la utilització del procediment negociat. AUTORITZAR 

l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta 

continguda en l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de Servicios e 

Instalaciones Aldago SL amb NIF B61563169, 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 de 190.999,98 euros (IVA inclòs), dels quals 157.851,23 

euros corresponen al preu net i 33.148,75 euros a l'IVA; condicionada a 

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

que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 

REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a 

comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris 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, comparegui per formalitzar el contracte a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. DESIGNAR com a 

responsable del contracte el Sr. Albert Giné Borràs. DONAR-NE compte a la 

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

Prevenció. 
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13.- (0025/19 Lot 7) INICIAR l'expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei 

de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i 

dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 

l’Ajuntament de Barcelona, LOT 7, amb núm. de contracte 18005547; amb un 

pressupost base de licitació de 475.987,51 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i amb valor estimat de 786.756,20 euros; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques i els seus annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de 

conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i DISPOSAR la despesa a 

favor de Constraula Enginyeria - Instalaciones Aldago (UTE Manteniment 

Edificis - LOT 7) amb NIF U66424151, 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 de 475.987,51 euros (IVA inclòs), dels quals 393.378,10 euros 

corresponen al preu net i 82.609,41 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució 

d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. REQUERIR 

l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 

següent al de la recepció per part dels adjudicataris 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, comparegui per formalitzar el contracte a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. DESIGNAR com a 

responsable del contracte el Sr. Albert Giné Borràs. DONAR-NE compte a la 

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

Prevenció. 

 

14.- (0028/19 Lot 1) INICIAR l'expedient, núm. 0028/19, per a la contractació del servei de 

l’execució del manteniment correctiu dels elements constructius i d'altres 

elements de la via pública, competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament 

de Barcelona, (LOT 1), amb núm. de contracte 18005535; amb un pressupost base 

de licitació de 144.506,25 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 

unitaris i un valor estimat de 238.853,30 euros; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars 

regulador del contracte i el plec de prescripscions tècniques així com els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de Construcciones y Servicios Faus, 

S.A., amb NIF A58869892, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la 

partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import 

de 144.506,25 euros (IVA inclòs), dels quals 119.426,65 euros corresponen al 

preu net i 25.079,60 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. FORMALITZAR el 
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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 el Sr. Albert Giné. DONAR-NE 

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

i Prevenció. 

 

15.- (0028/19 Lot 2) INICIAR l'expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei 

de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d'altres 

elements de la via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament 

de Barcelona (LOT 2), amb núm. de contracte 18005545; amb un pressupost base 

de licitació de 134.759,56 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 

unitaris i un valor estimat de 222.743,08 euros; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars 

regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de Constraula Enginyeria i Obres 

SAU amb NIF A58142639, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la 

partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import 

de 134.759,56 euros (IVA inclòs), dels quals 111.371,54 euros corresponen al 

preu net i 23.388,02 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 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 el Sr. Albert Giné Borràs. DONAR-

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

Seguretat i Prevenció. 

 

16.- (0028/19 Lot 3) INICIAR l'expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei 

de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d'altres 

elements de la via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament 

de Barcelona (LOT 3), amb núm. de contracte 18005555; amb un pressupost base 

de licitació de 180.897,50 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 

unitaris i un valor estimat de 299.004,14 euros; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars 

regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 
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l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de Constraula Enginyeria i Obres 

SAU amb NIF A58142639, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la 

partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import 

de 180.897,50 euros (IVA inclòs), dels quals 149.502,07 euros corresponen al 

preu net i 31.395,43 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 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 el Sr. Albert Giné Borràs. DONAR-

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

Seguretat i Prevenció. 

 

17.- (0028/19 Lot 4) INICIAR l'expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei 

de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d'altres 

elements de la via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament 

de Barcelona (LOT 4), amb núm. de contracte 18005551; amb un pressupost base 

de licitació de 88.982,81 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 

unitaris i un valor estimat de 147.079,02 euros; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars 

regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de M. i J. Gruas, S.A. amb NIF 

A25031576, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la partida i al 

pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 88.982,81 

euros (IVA inclòs), dels quals 73.539,51 euros corresponen al preu net i 15.443,30 

euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 

l'exercici següent a la seva autorització. 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 el Sr. Albert Giné Borràs. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

18.- (0028/19 Lot 5) INICIAR l'expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei 

de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d'altres 

elements de la via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament 

de Barcelona (LOT 5), amb núm. de contracte 18005553; amb un pressupost base 

de licitació de 171.815,43 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 

unitaris i un valor estimat de 283.992,44 euros; APROVAR les actuacions 
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preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars 

regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de Constraula Enginyeria i Obres 

SAU amb NIF A58142639, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la 

partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import 

de 171.815,43 euros (IVA inclòs), dels quals 141.996,22 euros corresponen al 

preu net i 29.819,21 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 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 el Sr. Albert Giné Borràs. DONAR-

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

Seguretat i Prevenció. 

 

19.- (0028/19 Lot 6) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de l’execució del 

manteniment correctiu, dels elements constructius i d'altres elements de la via 

pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 

6), amb núm. de contracte 18005556; amb un pressupost base de licitació de 

120.048,76 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 

estimat de 198.427,70 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i 

el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte i el plec de 

prescripcions tècniques així com els seus annexos; i DISPOSAR l'obertura del 

procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment negociat. AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el 

contracte de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i DISPOSAR 

la despesa a favor d'Hercal Diggers SL, amb NIF B64143639, d'acord amb la seva 

proposició, i amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest 

mateix document amb un import de 120.048,76 euros (IVA inclòs), dels quals 

99.213,85 euros corresponen al preu net i 20.834,91 euros a l'IVA; condicionada a 

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

que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 

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 el Sr. 

Albert Giné Borràs. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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20.- (0028/19 Lot 7) INICIAR l'expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei 

de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d'altres 

elements de la via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament 

de Barcelona (LOT 7), amb núm. de contracte 18005557; amb un pressupost base 

de licitació de 180.791,98 euros (IVA inclòs), determinat en funció de presus 

unitaris i un valor estimat de 298.829,72 euros; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars 

regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de Construcciones y Servicios FAUS, 

S.A., amb NIF A58869892, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la 

partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import 

de 180.791,98 euros (IVA inclòs), dels quals 149.414,86 euros corresponen al 

preu net i 31.377,12 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 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. Albert Giné Borràs. DONAR-

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

Seguretat i Prevenció. 

 

21.- (0028/19 Lot 8) INICIAR l'expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei 

de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d'altres 

elements de la via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament 

de Barcelona (LOT 8), amb núm. de contracte 18005558; amb un pressupost base 

de licitació de 205.576,01 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 

unitaris i un valor estimat de 339.795,06 euros; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars 

regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de Constraula Enginyeria i Obres 

SAU amb NIF A58142639, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la 

partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import 

de 205.576,01 euros (IVA inclòs), dels quals 169.897,53 euros corresponen al 

preu net i 35.678,48 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 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 
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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 el Sr. Albert Giné Borràs. DONAR-

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

Seguretat i Prevenció. 

 

22.- (0028/19 Lot 9) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de l’execució del 

manteniment correctiu, dels elements constructius i d'altres elements de la via 

pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 

9), amb núm. de contracte 18005559; amb un pressupost base de licitació de 

164.907,87 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 

estimat de 272.575,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i 

el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte i el plec de 

prescripcions tècniques així com els seus annexos; 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. 

AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de conformitat 

amb la proposta continguda en l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de 

Constraula Enginyeria i Obres SAU amb NIF A58142639, d'acord amb la seva 

proposició, i amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest 

mateix document amb un import de 164.907,87 euros (IVA inclòs), dels quals 

136.287,50 euros corresponen al preu net i 28.620,37 euros a l'IVA; condicionada 

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

que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 

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 el Sr. 

Albert Giné Borràs. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

23.- (0028/19 Lot 10) INICIAR l'expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei 

de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d'altres 

elements de la via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament 

de Barcelona (LOT 10), amb núm. de contracte 18005561; amb un pressupost 

base de licitació de 243.754,72 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 

unitaris i un valor estimat de 402.900,36 euros; APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars 

regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus 

annexos; 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. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 

ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en 

l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de ACSA Obras e Infraestructuras 

SAU amb NIF A08112716, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la 

partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document amb un import 
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de 243.754,72 euros (IVA inclòs), dels quals 201.450,18 euros corresponen al 

preu net i 42.304,54 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 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 el Sr. Albert Giné Borràs. DONAR-

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

Seguretat i Prevenció. 

 

24.- (1184/2018)  APROVAR el projecte de modificació dels límits territorials dels deu 

districtes de la ciutat de Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document 

annex i ELEVAR-LO a la Comissió del Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció per la seva aprovació inicial. 

 

25.- (15/2019)  APROVAR la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’any 2019, mitjançant concurrència competitiva, per a la 

concessió d’ajuts per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de 

ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut, Gent gran, 

Dones, Infància, Adolescència i Joventut, Democràcia activa i Participació 

ciutadana, Acció comunitària i Associacionisme, Innovació democràtica, 

Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i convivència, Foment d’activitats 

organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb 

discapacitat i/o diversitat funcional, Temps i economia de les cures, Afers 

religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, i drets del animals, Consum 

responsable, Atenció persones sense llar, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció 

de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat, i Cultura- Educació, per a 

l’any 2019, i per un import total de 19.574.629,74 euros. APROVAR i 

AUTORITZAR la despesa de 10.514.829,74 euros amb càrrec al pressupost de 

2019 condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’esmentat 

pressupost, dels districtes i les gerències de Presidència i Economia; Drets 

Socials; Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; Ecologia Urbana; i, 

d’Empresa, Cultura i Innovació, segons relació que consta a l'expedient. 

CONDICIONAR la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’any 2019 a l’aprovació de l’autorització de despesa dels Instituts 

Municipals (Institut de Cultura de Barcelona, 4.160.500,00 euros per a l’àmbit de 

Cultura; Institut de Cultura de Barcelona, 494.500,00 euros per a l’àmbit Cultura- 

Educació; Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 902.800,00 euros; 

Institut Barcelona Esports, 2.270.000,00 euros; Institut d’Educació de Barcelona, 

500.000,00 euros; Institut Municipal de Serveis Socials, 752.000,00 euros), pels 

seus respectius òrgans competents d’acord a les seves normes estatutàries i 

delegacions vigents. FIXAR en 1.051.482,97 euros la quantia addicional màxima 

per la que podrà ser ampliada aquesta Convocatòria per l'òrgan gestor durant el 

procés d'atorgament i d'acord amb l'art. 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de 

juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions, amb 

càrrec al pressupost de 2019 i condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
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suficient. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del 

corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

ESTABLIR un termini per a la presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils, essent 

el seu inici el dia 27 de desembre de 2018 i fins al 24 de gener de 2019, ambdós 

inclosos, o bé, des de l’endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial 

de la Província, si fos posterior. 

 

26.- (2018/642)  APROVAR de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 

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

subvencions, la concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional a l’entitat Creu Roja (Q2866001G), d’una subvenció de 50.000,00 

euros per a la realització del Projecte “Suport a la crida de la Mitja Lluna Roja 

Palestina (MLRP) per l'atenció sanitària urgent als Territoris Palestins (Franja de 

Gaza i Cisjordània) de les persones afectades per la Gran Marxa del Retorn“ amb 

un cost total d’execució de 405.267,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en 

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

consten a l’expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 

de despesa, per import de 50.000,00 euros, equivalents a un 12,33% de l´import 

total del projecte (405.267,00 euros) a càrrec de la partida D/ 0701 / 48902 / 

23291 per a l’any 2018. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 

termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte, justifiqui 

l'activitat subvencionada d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general 

reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

27.- (2018/653)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global pel projecte “Aterrant la 

Justícia Global en els eixos de migracions, Justícia Ambiental i Feminismes”, que 

instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa 

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

17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la normativa general 

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

420.000,00 euros, que representa el 48,12% del projecte, que té un import de 

872.845,24 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

420.000,00 euros, distribuïts en 195.500,00 euros per a l'any 2018 i 195.500,00 

euros per a l'any 2019 amb càrrec a la partida 48731/23291/0701 de la Direcció de 

Justícia Global i Cooperació Internacional i 14.500,00 euros per a l'any 2018 i 

14.500,00 euros per a l'any 2019 amb càrrec de la partida 48903/23252/0801 de la 

Direcció de Serveis de Drets de la Ciutadania i Diversitat, condicionat a 

l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de l'entitat Lafede.cat – 

Organitzacions per a la Justícia Global amb CIF G65179608. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització de 

l'activitat parcial o final del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons 

rebuts, d'acord amb allò establert al pacte sisè del conveni. FACULTAR el Primer 

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

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 
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28.- (2018/676)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Creu Roja pel Projecte “Finançament del Centre per a la Cooperació a la 

Mediterrània de les societats nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja”, que 

instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa 

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

17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la normativa general 

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

45.000,00 euros, que representa el 11,83% del projecte, que té un import de 

380.231,45 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

45.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48557/23291/0701 a favor de Creu Roja 

amb CIF Q2866001G. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini 

no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de 

l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. 

FACULTAR el Primer Tinent d´Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a 

la signatura del conveni. 

 

29.- (2018/679)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Universitat Autònoma de Barcelona amb CIF Q0818002H per al projecte 

“Escola d´hivern Barcelona´Gov. Governança urbana i polítiques de ciutat” 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 30.000,00 euros, que representa el 82,10% del projecte, que té un 

import de 36.540,00 euros. DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública 

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

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros amb 

càrrec a la partida 0701/48902/91223 a favor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona amb CIF Q0818002H. REQUERIR a les entitats beneficiàries per tal 

que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti 

la justificació de l´aplicació dels fons rebuts d´acord amb allò establert al pacte 5è 

del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d´Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados, per a la signatura del conveni. 

 

30.- (18S16058 (0248/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 

la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), amb NIF G08496622 i la 

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), 

amb NIF G08496606, per a la cooperació en condicions de Treball i en matèria de 

Seguretat i Salut Laboral en Obres Públiques Municipals. AUTORITZAR la 

despesa per un import de 160.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost 2019, amb codi de subvenció 18S16058. 

FACULTAR l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, el Primer Tinent d'Alcaldia per a 

la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 
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31.- (1274/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Servei de Documentació i Accés al Coneixement) i el Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya per a la utilització de l’equipament GEPA (Garantia 

d’Espai per a la Preservació de l’Accés). FACULTAR el Primer Tinent 

d’Alcaldia l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat 

conveni, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. DONAR-

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

Seguretat i Prevenció. 

 

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

el document de 5 de desembre de 2018. 

 

33.- (2016/1413)  ANUL·LAR l'autorització i disposició de la despesa a favor de COOP57 

SCCL per un import de 39.816,80 euros corresponent a la part de la subvenció 

que no es disposarà durant 2018 per a restablir el fons de morositat dels préstecs 

afectes al fons per al foment de l’accés al finançament de projectes d’economia 

social i solidària; APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració, de 30 de 

desembre de 2016, entre l’Ajuntament de Barcelona i COOP57 SCCL per a la 

realització del Projecte de creació d’un Fons per al Foment de l’Accés al 

Finançament de projectes d’economia social i solidària, en termes d’ampliació de 

la línia de finançament d'1.000.000,00 euros a 1.450.000,00 euros i ampliació de 

l’aportació de les parts al fons per cobrir la possible morositat en 45.000,00 euros 

per a l’any 2018; FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i 

Desenvolupament Local i Consum Álvaro Porro Gonzalez per a la signatura de 

l’addenda del conveni. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

34.- (2017/532)  APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració, de 28 de juny de 

2017, entre l’Ajuntament de Barcelona i Alencop SCCL per a la realització del 

Projecte “ALENCOP pilot del sistema integral cooperatiu intervenció 

Socioeconòmic (SICISE)”, en termes de reformulació de caràcter substancial del 

Projecte per a garantir el seu correcte desenvolupament amb l’adaptació 

necessària a la realitat actual mantenint-se l’objecte, els aspectes bàsics i seus 

objectius generals i específics, l’impuls d’accions i mesures referents a 

l’increment d’activitat econòmica i acció comercial, canvi organitzatiu i reducció 

de despeses i amb un canvi en l’aportació de l’Ajuntament, passant d’una 

aportació en el conveni inicial d'1.371.940,62 euros a una aportació prevista final 

d'1.288.193,20 euros, el que implica, d’una part, una reducció de l’aportació 

municipal total i, d’altra part, un increment del percentatge del Projecte 

subvencionat, que passa del 56,53% al 65,77%; APROVAR la modificació de 

l’acord de la Comissió de Govern, de 22 de juny de 2017, en relació a les 

plurianualitats de 2018 i 2019 en els termes següents: 364.157,60 euros en 2018 

corresponent a 471.900,80 euros d’import de la subvenció de l’anualitat 2018 

menys la quantitat de 107.743,20 euros ja pagada en 2017 i 356.683,75 euros 

corresponent a l’anualitat de 2019; FACULTAR el Comissionat d’Economia 

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

signatura de l’addenda del conveni. 
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ES RETIRA la proposta precedent. 

 

35.- (2017/627)  ANUL·LAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 

45.000,00 euros relatiu a la subvenció instrumentada pel conveni amb Fundación 

Fiare i Fiare Banca Ética per al  Projecte de creació  d’un Fons per al Foment de 

l’accés al Finançament del Projectes d’Economia Social i Solidària, aprovada per 

Acord de la Comissió de Govern de 28 de desembre de 2017, corresponent  a que 

no ha estat necessari restablir el Fons durant 2018 per atendre la morositat de 

préstecs afectes al Fons. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

36.- (2018/218)  ANUL·LAR l'autorització de la despesa per un import de 425.000,00 

euros relatiu al Programa de Subvencions Barcelona: Foment de l'inici de nova 

activitat econòmica per a persones autònomes aprovat per import de 2.000.000,00 

euros per Acord de la Comissió de Govern, de 24 de maig de 2018, per raó 

d’alliberar crèdit que no es disposarà tenint en compte els imports a subvencionar 

atorgats i dedicar el mateix a d’altres finalitats. 

 

37.- (2018/648)  APROVAR el Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, GSMA, AENA, Fira Internacional de Barcelona, Futbol Club 

Barcelona, Acció (Generalitat de Catalunya), Consorci Turisme de Barcelona, 

Associació Catalana d’Universitats Públiques, Barcelona Global, Port de 

Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Navegació de Barcelona i Diputació de Barcelona, que té per objecte 

establir un marc de col·laboració per la dinamització de la identitat i reputació de 

Barcelona com a palanques per a potenciar l’economia local i la millora de 

l’ocupació de qualitat dels ciutadans; FACULTAR el Comissionat de Promoció 

Econòmica, Empresa i Innovació Lluís Gómez Fernández per a la signatura del 

protocol; DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

38.- (2018/672)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i Fira Internacional de Barcelona per l’organització durant 2018 de les fires BIZ 

Barcelona, IOT Solutions World Congress, Smart City Expo World Congress, 

Sharing Cities, Healthio i IN(3)DUSTRY, considerades d’especial interès social i 

públic per a la ciutat per la seva orientació cap a l’emprenedoria, la innovació 

tecnològica i la sostenibilitat; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 

2.000.000 euros amb càrrec de la partida indicada a favor de Fira Internacional de 

Barcelona com a contribució de l’Ajuntament de Barcelona en la seva condició de 

membre d’aquesta entitat a l’organització de les fires i salons indicats durant l’any 

2018; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

per a la signatura del present conveni. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

39.- (1316/18)  APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, 

finançats pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’Impost 

sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) per import total de 4.407.145,32 

euros; - Visualització Allotjament Turístic (HUTs): 1.060.452,79 euros; - Servei 
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d’Agents Cívics: 2.500.000,00 euros; - Aranya Web per allotjaments d’ús turístic: 

92.265,00 euros; - Ciutat Oberta Biennal de Pensament: 400.000,00 euros; - 

Mirador i corriol del camí de les Finestrelles: 18.884,00 euros; - Projecte 

expositiu de l'espai Josep Comas i Sola, a l'equipament de Vil·la Urània del 

Districte de Sarrià Sant Gervasi: 23.975,93 euros; - Producció del joc de l'oca i del 

savium per a les escoles del Districte de Sarrià Sant Gervasi: 11.567,60 euros; - 

Campanya de difusió de la senyalització dels punts d'interès del Districte de Sant 

Andreu: 4.500,00 euros; - Manteniment beacons suport a la senyalització del 

Districte de Sant Andreu: 8.712,00 euros; - Segona fase museïtzació refugi 

antiaeri de la Sagrera: 136.788,00 euros; - Visualització del passat històric de Sant 

Martí de Provençals a través de la història de les seves masies: 9.500,00 euros; - 

Des limita'm Sant Martí: 87.433,27 euros; - Condicionament Espai Cultural Can 

Girona-Macosa a l'entorn de la xemeneia: 53.066,73 euros; ESMENAR l’errada 

material referent a l’import total dels Projectes aprovats en la Comissió de Govern 

de 31 de maig de 2018 per import de 4.899.679,92 euros, sent l’import correcte de 

4.899.600,82 euros. 

 

40.- (DP-2018-27305) ACCEPTAR a benefici d’inventari, d’acord amb l’article 32.1 del Decret 

336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 

Locals de Catalunya, l’herència de la senyora Elisa Lagoma Barinaga, en virtut 

del testament de 2 de setembre de 2015 atorgat davant del Notari de Barcelona, 

senyor Javier Martínez Lehmann, amb número de protocol 2.021; AGRAIR a la 

senyora Elisa Lagoma Barinaga la seva generositat; i FACULTAR els senyors 

Xavier Poza i Gonzalo, Director de Patrimoni, i Manuel Parejo i Perogil, Director 

de Serveis Jurídics de Patrimoni, indistintament, per a dur a terme tots els actes 

necessaris per a l’execució material del present acord. 

 

41.- (DP 2018-27074) APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i les comunitats 

de propietaris de les finques dels carrers José Millán González núm. 11-15, José 

Millán González núm. 17-21 i Albert Llanas núm. 12-20, per a la cessió a 

l’Ajuntament de Barcelona de l’ús dels espais de la seva propietat, grafiats en el 

plànol annex, per tal de dur a terme per la societat privada municipal Barcelona 

d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA), una àmplia i completa reurbanització 

(fase 2) de l’interior de l’illa on s’ubica la plaça de Raimon Casellas segons el 

Projecte executiu aprovat definitivament per la Comissió de Govern de 26 de 

juliol de 2017 i, com a conseqüència, ACCEPTAR la cessió de l’ús dels referits 

espais, per un termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, d’acord amb les 

condicions de l’esmentat Conveni; i FACULTAR en l’lma. Sra. Mercedes Vidal 

Lago, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó, la seva formalització. 

 

42.- (3–183/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-183/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 245.000,00 euros, de l’Àrea de Recursos 

Humans i Organització, per atendre despeses de personal derivades del Nou 

Conveni Col·lectiu de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, de conformitat amb 

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

l’expedient, referència comptable núm. 18112691; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 
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43.- (3–185/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-185/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 221.226,13 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. 18112791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

44.- (3–186/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-186/2018 de modificacions de crèdit, 

consistent en l’anul·lació de transferència de crèdit del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, per import d'1.038.422,00 euros, 

per despeses no realitzades per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) del servei 

multi consulta de l’Àrea de Drets de Ciutadania, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 18112891; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

45.- (3–187/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-187/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 807.970,84 euros, per atendre 

transferència de crèdit al Consorci de la Mina de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable núm. 18112991; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

46.- (20180352)  APROVAR les bases específiques de participació i la convocatòria 

corresponent al “Premi Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 

2018”, CONVOCAR el “Premi Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació 

2018”, de conformitat amb les bases generals reguladores del “Premi Montserrat 

Roig al periodisme i la comunicació social”, publicades al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona el dia 7 de desembre de 2017. AUTORITZAR la despesa 

de 24.000,00 euros, que anirà amb càrrec a la partida 02.01 481.01 230.34 del 

pressupost de l’any 2019, condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient 

per a fer front a la disposició i lliurament d’aquest Premi, i amb el següent 

desglossament: Premi al periodisme social, dotat amb 8.000,00 euros. Premi a la 

comunicació social, dotat amb 8.000,00 euros. Premi a la promoció de la 

investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona, dotat amb 

8.000,00 euros. Premi honorífic especial del jurat, sense dotació econòmica. 

ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les bases específiques de 

participació corresponent al Premi Montserrat Roig al Periodisme i la 

comunicació social 2018” mitjançant la inserció del corresponent anunci al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament 

de Barcelona. ESTABLIR com a termini de presentació de les obres les dates que 

consten a les bases específiques. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

47.- (18000138)  ANUL·LAR part de l'autorització de despesa aprovada per Acord de la 

Comissió de Govern, de 14 de desembre de 2017, per un import total de 

113.500,34 euros, dels quals 63.064,25 euros corresponen al pressupost de 

l'exercici 2018 i 50.436,09 euros corresponen al pressupost de l'exercici 2019, de 

la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes per millorar 

l’accés als drets socials i laborals de les treballadores sexuals de la ciutat de 

Barcelona, de durada plurianual. 

 

48.- (18004278 (1105/18) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de suport a la 

implantació de la nova llei de procediment administratiu als Canals d'Atenció 

Ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 18004278, 

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

pressupost base de licitació de 615.715,40 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 

930.287,64 euros; 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 508.855,70 euros i import de l'IVA de 106.859,70 euros; 

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

corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 

la seva autorització. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de 

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

 

Districte de les Corts 

 

49.- (17S17160)  APROVAR les bases específiques que han de regir la convocatòria per a 

l’any 2019 del concurs d’entitats i associacions sense ànim de lucre per exposar 

els seus projectes a l’Espai Expositiu les Corts, CONVOCAR el concurs d’entitats 

i associacions, sense ànim de lucre, per exposar els seus projectes a l’Espai 

expositiu les Corts, per a l’any 2019 de conformitat amb les bases generals 

reguladores aprovades definitivament. AUTORITZAR la despesa màxima 

12.000,00 euros, que anirà amb càrrec al codi econòmic 48901 del programa 

33411 del pressupost 2019, per a fer front a la disposició i lliurament d'una 

subvenció de fins a 3.000,00 euros a cadascuna de les quatre entitats o 

associacions seleccionades per exposar el seu projecte a l’Espai expositiu les 

Corts; és a dir, una despesa màxima de 12.000,00 euros, sotmès a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària 

corresponent de l’exercici 2019. ORDENAR la publicació de la convocatòria per 

a l’any 2019 i de les bases específiques del concurs d’entitats o associacions per 

exposar els seus projectes a l’Espai expositiu les Corts, mitjançant la inserció del 

corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’Edictes electrònic i a la web del 

Districte de les Corts. ESTABLIR, de conformitat amb les bases específiques, un 

termini de presentació de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci de la convocatòria al butlletí oficial de la província. 



 

Ref:CG 42/18 

v.  12- 12- 2018 

 12: 37 

33 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

50.- (134/18)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte d’Horta-Guinardó) i l’entitat Cultural Deportiva Carmelo, amb NIF 

G58058256, relatiu a la gestió cívica del Camp Municipal de Futbol del Carmel, 

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’Alcadia el 27 d’abril de 2011; DECLARAR la 

no-inclusió en convocatòria pública donada l'excepcionalitat que concorre en el 

projecte; FACULTAR la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, Regidora del Districte 

d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Districte de Nou Barris 

 

51.- (15SJ0081)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats 

a l’equipament municipal Pavelló Poliesportiu “Ramon Aldrufeu “Virrei Amat”, 

ubicat al carrer Joan Alcover, 6 de Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Districte de Nou Barris i l’entitat Secció Esportiva Santa Eulàlia, amb NIF 

G58274556, sense dotació pressupostària i pel període de l’1 de gener de 2019 

fins al 31 de desembre de 2020, segons estableix la clàusula 3 del conveni, signat 

el 25 de juliol de 2016. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni la 

Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE 

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

 

52.- (15SJ0083)  PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats 

a l’equipament municipal Camp de futbol de Porta, ubicat al passatge Andreu 

Nin, s/n de Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i 

l’entitat Alzamora Club de Futbol, amb NIF G58804311, sense dotació 

pressupostària i pel període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 

2020, segons estableix la clàusula 3 del conveni, signat el 25 de juliol de 2016. 

FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, 

Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

Districte de Sant Martí 

 

53.- (20194002)  ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Besòs a l'Associació En 

Xarxa, Pla Comunitari del Besòs - Maresme, amb NIF G65217093, per haver 

obtingut la millor puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les 

bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de 

gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de 

tallers i activitats. DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació En Xarxa, Pla 

Comunitari del Besòs - Maresme, amb NIF G65217093, en concepte de subvenció 

prevista a la Base Quarta de les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió 

cívica per un import de 49.000,00 euros per l'any 2019 amb càrrec al/s 

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

l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en 
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el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la 

signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat 

beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització 

de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure 

memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. 

FACULTAR el regidor del Districte de Sant Martí, Im. Sr. Josep Maria Montaner 

i Martorell, per a la signatura de l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

54.- (20144063)  APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l’acta de 17 de 

setembre de 2018 que incorpora l’expedient, relatiu al contracte 15001694 de 

serveis de manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del 

trànsit a la ciutat de Barcelona – Lot 1 adjudicat per Acord de la Comissió de 

Govern, de 29 de juliol de 2015, a la “UTE ETRA Bonal, SA i Sociedad Ibérica 

de Construcciones Eléctricas, SA-N3”, en virtut del que disposa l’article 107.1 a) 

del RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, i de conformitat amb la proposta formulada pel servei tècnic 

municipal responsable del contracte i acceptada per l’adjudicatari; 

INCORPORAR els nous preus aprovats a la relació de preus unitaris del 

contracte. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

55.- (20154189)  PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 

acord per un període comprès des del 15 de gener de 2019 fins al 14 de gener de 

2020, el contracte 15002359-001 que té per objecte els serveis per a la prestació 

de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de diferents contractes de 

manteniment i explotació de sistemes de regulació de trànsit a la ciutat de 

Barcelona i l’assistència tècnica al departament de regulació, i el foment de 

l’ocupació de persones amb dificultats particular d’inserció, adjudicat a l'empresa 

UTE Manteniment SRT a Barcelona CIU, amb NIF U66649559, per un import 

total de 333.839,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació 

que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 

contracte per un import de 333.839,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides 

i als pressupostos que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionat a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a 

l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 

d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 

dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a 

la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 
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56.- (20180237D)  EXCLOURE de la licitació que té per objecte la contractació dels serveis 

de manteniment de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona (2018-2022), amb 

mesures de contractació pública sostenible, amb número de contracte 18002061, 

les ofertes presentades per les empreses: “Acsa, Obras e Infraestructuras, SA” i  

“Oserma 1992 Obres i Serveis, SL”, per estimar que les ofertes inclouen  valors 

anormals o desproporcionats i no garanteixen l’execució del contracte d’acord 

amb l’establert als plecs de condicions. ADJUDICAR l’esmentat contracte per un 

import màxim de 2.000.000,00 euros (IVA inclòs), amb una baixa ofertada del 

27,40% sobre els preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l'expedient a Constraula, Enginyeria i 

Obres, SAU amb NIF A58142639, 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 els pressupostos posteriors a l'actual. DISPOSAR a 

favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 

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

2.000.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 1.652.892,56 euros corresponen al 

preu net i 347.107,44 euros a l'IVA. FIXAR en 82.644,63 euros l'import de la 

garantia definitiva. 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. Alberto Soriano Ruiz. DECLARAR la improcedència de la 

revisió de preus amb motiu de l’article 103 de la LCSP. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

57.- (20180152)  MODIFICAR l’autorització i disposició de la despesa comptabilitzada 

amb assentament número 6000094988, que té per objecte cobrir les despeses 

relatives al consum d’aigua de les fonts i llacs de la ciutat de Barcelona per 

l’exercici 2018,  aprovada per acord de la Comissió de Govern de 22 de febrer del 

2018; en el sentit d’incrementar la mateixa en un import de  98.000,00 euros, amb 

càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document; a favor Aigües 

de Barcelona EM Gestió Integral Aigua SA amb NIF A66098435; d'acord amb 

l'informe de 8 d’octubre de 2018 de la cap del departament del cicle de l'aigua que 

consta a l’expedient. 

 

58.- (704/2018)  ATORGAR una subvenció al Col·legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya (COAC), amb NIF Q0875010A, mitjançant concessió directa i amb 

caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 

3/8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa 

general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel 

Consell Plenari de 17 de desembre de 2010, per un import de 30.000,00 euros 

segons el detall següent: a) 6.000,00 euros es destinaran a l'organització del XIè 

Curset: Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic. 

Camins de l'aigua: Restauració i ús del patrimoni hidràulic",  representant un 15% 

del cost del projecte; b) 10.000,00 euros per l'organització de la tercera edició del 

premi europeu d'intervenció en el patrimoni arquitectònic ADDIPA, representant 

un 22% del cost del projecte; c) 14.000,00 euros per col·laborar en el projecte 
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"Inventari d'Arquitectura Moderna", representant un 34% del cost de l'activitat. 

DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública atesa la seva previsió 

singular al pressupost de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'any 2018, en la 

partida 0501.48808.15011. APROVAR el conveni on s'articula aquesta subvenció 

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; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec al pressupost 

i partida indicats en aquest mateix document, a favor del Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya (COAC), amb NIF Q0875010A, per fer front a 

l'esmentat Conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el 

compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb la clàusula sisena del 

conveni, amb desglòs per projecte, i d’acord amb la normativa vigent. 

FACULTAR la Quarta Tinenta d'Alcaldia, per a la seva signatura. 

 

59.- (705/2018)  APROVAR el Conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona per la coordinació de les 

actuacions en matèria de mobilitat de la ciutat de Barcelona per al període 2018-

2021, 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; i AUTORITZAR 

i DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 110.139,96 euros a favor de 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb NIF P5890009C, per fer front a les 

despeses derivades de l’esmentat Conveni. APLICAR l’import de 27.534,99 euros 

amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix document de cadascun dels 

Pressupostos de la Gerència d’Ecologia Urbana dels anys 2018, 2019, 2020 i 

2021. 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. FACULTAR al Gerent adjunt de Mobilitat i 

Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona per la seva signatura. DONAR-NE 

compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

ES RETIRA la proposta precedent. 

 

60.- (18 SD0 193 CO) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i el Consorci d’Educació de Barcelona per impulsar l'educació per la sostenibilitat 

en els centres educatius de la ciutat mitjançant el programa Escoles + Sostenibles. 

FACULTAR la Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. 

Sra. Janet Sanz Cid, la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin del mateix. 

 

Districte de Nou Barris - Districte de Gràcia 

 

61.- (18 SD0 194 CO) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i Aigües Ter Llobregat concessionària de la Generalitat de Catalunya, per al 

desenvolupament de tasques de control de colònies de gats a les parcel·les 

situades a l’Estació Distribuidora Trinitat prolongació carrer Tamariu, al Districte 

de Nou Barris i a l’avinguda Pompeu Fabra, 20 al Districte de Gràcia. 

FACULTAR el Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Sr. Jordi Campillo i 
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Gámez, per a la signatura del present Conveni i dels actes que es derivin així com, 

si s’escau, la pròrroga del mateix. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

62.- (18obo357)  APROVAR inicialment el projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 

Arc de Teatre-Lancaster, dins de l’àmbit del pla de millora urbana de les finques 4 

a 16 del carrer de l'Arc del Teatre i 14 a 22 del carrer Lancaster, al Districte de 

Ciutat Vella, a Barcelona, d’iniciativa público-privada, d’acord amb l’Informe 

Tècnic del Projecte de 9 de novembre de 2018, que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 

216.978,34 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, dels quals 

41.134,50 euros més IVA va a càrrec de la comunitat reparcel·latòria, i la resta a 

càrrec de finançament municipal, 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 de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació de la 

província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents. 

 

63.- (1BD 2018/019) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització de l’espai 

comprès entre la rambla del Raval, la plaça Vázquez Montalbán i Salvador Seguí, 

al barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa 

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

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

d'1.163.196,64 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; 

NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; APROVAR els convenis 

específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor 

d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Mitja Tensió i de 

Baixa Tensió i FACULTAR el Gerent del Districte per a formalitzar els convenis; 

i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal 

i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

Districte de l'Eixample 

 

64.- (2BC 2017/169) APROVAR definitivament el Projecte executiu de condicionament per a 

usos provisionals de la planta baixa i entorns immediats de l'edifici administratiu 

al carrer Entença 155, al Districte de l’Eixample de Barcelona, 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 de 541.863,64 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

 

65.- (3 BD 2018/029) APROVAR definitivament el Projecte de construcció d’un nou skatepark 

al barri de la Marina, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa 

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

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

d'1.011.622,48 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; 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 

a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

Districte de les Corts 

 

66.- (18g343)  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 compensació bàsica, del 

Polígon d’actuació urbanística delimitat per la Modificació puntual del Pla 

general metropolità en l’àmbit dels terrenys del Futbol Club Barcelona al Districte 

de les Corts, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del 

municipi de Barcelona, el 15 de maig de 2018, i publicada al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya núm. 7643 de 15 de juny de 2018, presentat pel senyor 

Òscar Grau Gomar, en nom i representació del Futbol Club Barcelona i dels dotze 

titulars de finques incloses a l’àmbit del Polígon, promogut amb acord unànime, 

amb les prescripcions contingudes en l’informe del Departament de 

reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de l’Institut 

municipal d’urbanisme de 15 de novembre de 2018, que consta a l’expedient i que 

es dona per reproduït. ASSENYALAR que les esmentades prescripcions s’hauran 

d’introduir en forma de Text refós, als efectes d’aprovació definitiva. 

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 i al Tauler d’Edictes de la 

Corporació, i a audiència, pel mateix termini, a les persones interessades amb 

citació personal. 

 

67.- (18PL16581)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic Integral i de 

Millora Urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació de 

l'equipament del carrer Remei 18-32 i ajust viari en els carrers Joan Güell i del 

Remei, promogut per la Fundació Sant Josep Oriol; amb la prescripció a què fa 

referència l’informe de 27 de novembre de 2018, de la Gerència Adjunta 

d’Urbanisme, que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a 

aquest acord; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE-LA al 

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

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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Districte de Nou Barris 

 

68.- (8BD 2018/068) APROVAR definitivament el Projecte executiu, memòria ambiental, 

projecte d’instal·lacions, certificació energètica i estudi de seguretat i salut 

respecte les obres d’edificació d’ampliació de l’equipament existent de la plaça 

Sóller, al Districte de Nou Barris a Barcelona, 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 de 

2.777.610,87 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 els conveni; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 

a la Gasta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

69.- (8BD 2018/115) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte executiu de la 

reurbanització de la plaça dels Jardins d’Alfàbia, al Districte de Nou Barris a 

Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 43 del Decret 179/1995, 

de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 

locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe 

Tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i l’Informe Jurídic de 

BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per 

reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista 

ascendeix a 825.532,37 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el 

preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (689.002,37 

euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les modificacions proposades (136.530,00 

euros, 21% IVA inclòs), consistents en els treballs de connexió de claveguerons 

de finques a nous col·lectors, increment d’amidament de col·locació de vorades 

en l’àmbit de la rambla central dels jardins, nova alineació de la cantonada del 

carrer Pintor Alsamora amb el carrrer Alcúdia, previsió de canalització per al 

soterrament de xarxes de serveis existents i obra civil de connexió de l’estació de 

Bicing i que representen el 19,81% d’increment sobre el contracte signat per 

l’adjudicatari i del 15,21% d’increment sobre el Pressupost d’Execució per 

Contracte (PEC) aprovat definitivament (897.279,53 euros, el 21% d’IVA inclòs); 

i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

70.- (9BD 2016/175) APROVAR inicialment el Projecte executiu del camp de futbol 

provisional al barri de Baró de Viver, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, 

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 de 2.796.923,91 euros, el 21% de l’impost del valor 

afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
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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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

71.- (18PL16623)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 

l'equipament situat carrer Alfons el Magnànim 59-59B, al Districte de Sant Martí; 

d’iniciativa municipal; 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. 

 

72.- (18g191)  APROVAR el conveni d’execució d’obra d’urbanització de part de les 

fases 1 i 2 del ‘Projecte executiu d’urbanització del PAU 1 del PMU de l’illa La 

Escocesa’, inclòs en la modificació del pla general metropolità 22@, Districte 

d’activitats 22@, a formalitzar amb la Junta de Compensació del PAU 1 del PMU 

de l’illa La Escocesa. SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un mes, 

mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 

un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’Edictes de la 

Corporació. FACULTAR la Quarta Tinenta d’Alcaldia i Presidenta de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura del mateix. 

 

73.- (16E00127)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’article 114 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, l’advertiment 

del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel 

Sr. Alejandro Alcaraz Sanz, en nom i representació de la societat One Peking 

Road, Sociedad Limitada, de 20 de juliol de 2016, en relació a la finca número 35 

del carrer Marià Aguiló, qualificada de sistema d’equipaments de nova creació de 

caràcter local (clau 7b) per la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit 

del Casc Antic del Poblenou (nucli centre històric), aprovada definitivament l’1 

de desembre de 2010, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 

23 de febrer de 2011, pels motius que figuren a l’informe del Departament 

d’Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme de 15 de novembre 2018, que a efectes de motivació 

s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït; i en conseqüència, 

INADMETRE a tràmit el full d’apreuament particular que ha formulat el Sr. 

Alejandro Alcaraz Sanz en nom i representació de la societat Poblenou Federals 

1922, Sociedad Limitada de 25 d’octubre de 2018, com a titular registral actual de 

l’immoble per títol d’aportació social efectuada per One Peking Road, Sociedad 

Limitada de 18 de desembre de 2017, per la quantitat de 2.806.404,05 euros, 

inclòs el 5% en concepte de premi d’afecció, en relació al preu just de la finca 

núm. 35 del carrer Marià Aguiló, pels motius que figuren a l’informe del 

Departament d’Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 

l’Institut Municipal d’Urbanisme de 15 de novembre de 2018, que a efectes de 

motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 
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74.- (17gu52)  APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, 

del Polígon d'actuació urbanística del pla de millora urbana del Subsector 4 del 

PMU del Sector Perú-Pere IV, a l’illa delimitada pels carrers de Pere IV, de Josep 

Pla, de Marroc i de Puigcerdà – Districte d’activitats 22@bcn, formulat per 

Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, SA, com a únic propietari del sòl 

privat, que incorpora les modificacions derivades de l’acord d’aprovació inicial. 

DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei 

d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva 

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

jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, 

entre d'altres, la cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració 

actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos en 

el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO 

individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE 

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

 

75.- (10BD 2017/229) APROVAR definitivament el Projecte d'execució per la millora i 

manteniment dels Jardins de Carles I, entre el carrer de Wellington, carrer de 

Moscou i passeig de Circumval·lació, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, 

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

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

pressupost de 878.802,18 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 i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

b) Mocions 

 

  

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

a les dotze hores. 

 


