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Ref:CG 5/19 

 

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

Barcelona, el dia 7 de febrer de 2019 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 

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

concorren l’Im. Sr. i la Ima. Sra. Tinent/ta d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados i 

Janet Sanz Cid i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Agustí Colom 

Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner 

Martorell i Eloi Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i 

Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència, l’Im Sr. i la Ima Sra. Tinent/ta d’Alcaldia,  

Laia Ortiz Castellví i Jaume Asens Llodrà, i la Ima. Sra. Regidora, Gala Pin 

Ferrando. 

 

 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 31 de gener 

de 2019, 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 
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C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (DPPF-04 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d'informació 

pública de la modificació per a l'exercici de 2018 i successius de les Ordenances 

fiscals següents: núm. 1.1. Impost sobre Béns Immobles, núm. 3.10. Taxes per la 

utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis i 

núm. 3.13. Taxes per serveis culturals, aprovades provisionalment pel Plenari del 

Consell Municipal en sessió de 23 de novembre de 2018, en el sentit dels 

informes que figuren a l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per 

a l'exercici de 2018 i successius de les Ordenances fiscals següents: núm. 1.1. 

Impost sobre Béns Immobles, núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del 

domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, i núm. 3.13. Taxes per 

serveis culturals, segons proposta de text que consta a l’expedient. PUBLICAR 

aquest acord i el text íntegre de la modificació de les esmentades ordenances al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal. 

 

2.- (01- PPPNT2018) APROVAR definitivament l’Ordenança per prestacions patrimonials de 

caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per a l'exercici de 2019 i 

successius, segons proposta de text que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest 

acord i el text íntegre de l'ordenança al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i al web municipal. 

 

3.- (2019/118)  APROVAR el conveni entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció 

General del Cadastre) i l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració en matèria de 

gestió cadastral. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (2019/72)  ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cívic al Sr. Arcadi Oliveres i 

Boadella, per la seva incansable trajectòria en favor de la pau i del desarmament, 

pel seu impuls entusiasta a nombroses iniciatives en favor del drets humans i la 

justícia social i pel seu ferm compromís amb el progrés de la dignitat humana, des 

d’un discurs combatiu i coherent amb valors universals. 

 

5.- (2019/30)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural, a la Sra. Anna Maleras 

Colomé pel seu pel seu paper cabdal en la internacionalització de Barcelona com 

a centre mundial de dansa, generant l’entrada de nous corrents artístics a la nostra 

ciutat i exportant-la alhora com a centre de formació de primer nivell, així com 

per la seva feina única com a formadora de generacions senceres de ballarins 

barcelonins. 
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6.- (2019/31)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Cesc Gelabert per 

haver connectat Barcelona amb la modernitat en el món de la dansa, per la qualitat 

de les seves creacions i per la seva condició de pioner en l’exportació de dansa 

feta a Catalunya d’alta qualitat. 

 

7.- (2019/32)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr Daniel Giralt-Miracle 

per la qualitat de les seves aportacions sobre el patrimoni artístic barceloní, la 

significació dels seus estudis sobre Antoni Gaudí i Salvador Dalí, el seu paper 

bàsic en la configuració del MACBA i el seu compromís constant amb la ciutat de 

Barcelona. 

 

8.-   APROVAR definitivament el Reglament de reconeixement a les 

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

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

Municipal i al web municipal. 

 

9.- (95/2019)  ESMENAR i MODIFICAR els annexos 1 i 2 de l’Acord del Consell 

Plenari de 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de 

Llocs de Treball, tal i com es detalla als annexos;  MODIFICAR la denominació 

de les categories de Tècnic Superior en Informàtica, Tècnic Mig en Informàtica i 

Tècnic Superior en Estadística, per la de Tècnic Superior en Tecnologies de la 

Informació i Comunicació “TIC”, Tècnic Mig en Tecnologies de la Informació i 

Comunicació “TIC”, i Tècnic Superior en Ciències de Dades, tal i com es detalla 

als annexos; MODIFICAR les taules retributives municipals consistents en 

l’increment del 2,25% d’acord amb el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de 

desembre de 2018, amb efectes 1 de gener de 2019, tal i com es detalla a l’annex 

4; AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti 

d’aplicació les vigents taules retributives de l’Ajuntament de Barcelona a 

incrementar les retribucions del personal d’acord amb el Reial Decret Llei 

24/2018, de 21 de desembre de 2018; PUBLICAR aquest acord i els seus annexes 

a la Gaseta Municipal, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al 

Diari Oficial de la Generalitat. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l'Eixample 

 

10.- (18PL16621)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

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

l’ajust de qualificació en el tram del carrer Provença corresponent a l’illa del 

Temple de la Sagrada Família, d’iniciativa municipal; 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. 
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11.- (18PL16622)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral del Temple de la 

Sagrada Família; promogut per la Fundació Junta Constructora del Temple 

Expiatori de la Sagrada Família; 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; 

informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 

acord i CONDICIONAR l’executivitat, i per tant la publicació de l’acord 

d’aprovació definitiva d’aquest planejament, a l’aprovació definitiva, per part de 

la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, de l’expedient relatiu a la 

Modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de qualificació en el tram 

del carrer Provença corresponent a l’illa del Temple de la Sagrada Família, 

d’iniciativa municipal i a la seva publicació al Diari Oficial corresponent. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

12.- (18PL16574)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

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

l’entorn del Turó de la Font de la Guatlla, a Sants-Montjuïc, d’iniciativa 

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

fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 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. 

 

13.- (18PL16610)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana del sector BZ i 

estructuració de la vialitat interior de l’illa de l’emplaçament, al polígon de la 

Zona Franca, promogut pel Consorci de la Zona Franca; amb les modificacions 

respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la 

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

de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

14.- (12gu3)  DESESTIMAR la sol·licitud presentada per Green Clover Capital, SL 

(actual denominació de Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL), el 10 de 

desembre de 2018, en la qual demana que s’adopti una resolució, a l’empara de 

l’article 58 de la Llei d’Expropiació Forçosa, en la qual es reconegui el seu dret a 

la retaxació de la finca núm. 89-103 de l’av. Mare de Déu de Montserrat, 

adquirida per l’Ajuntament de Barcelona a títol d’expropiació forçosa el 4 d’abril 

de 2013, en compliment de l’establert al 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 21.200.000,00 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 
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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 23 de gener de 2019, obrant a l’expedient i que a 

efectes de fonamentació es dóna íntegrament per reproduït. NOTIFICAR aquest 

acord als interessats. 

 

15.- (18PL16600)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla Especial d'Ordenació de 

la ciutat sanitària de la Vall d'Hebrón de Barcelona, promoguda pel Servei Català 

de la Salut i Vall d’Hebrón – Vall d’Hebrón Institut de Recerca; amb les 

modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència 

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

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

 

Districte de Sant Martí 

 

16.- (17PL16481)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana dels 

equipaments situats a l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Avila i de 

Llacuna, d’iniciativa municipal (Institut BCN Esports); 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 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. 

 

17.- (18PL16596)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers 

Àvila, Almogàvers, Badajoz i Pere IV, promogut per Conren Tramway Dos SL i 

el Sr. Domingo Dalmau Sanahuja; amb les modificacions respecte al document 

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

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

s’incorpora a aquest acord. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 

 

D.1) Proposició d’impuls d’iniciativa ciutadana 

 

D.2) Impuls i control dels Grups municipals 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
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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. 

 

 

 

 

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 DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.-   APROVAR el Reglament intern de funcionament del Comitè d’Ètica de 

l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’establert a l’article 15.6) del 

Codi ètic i de Conducta; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

2.- (20184264)  APROVAR la modificació de la distribució pressupostària de la despesa 

del contracte 18002394 que té per objecte el subministrament, en la modalitat 

d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4 tot terrenys per a la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de contractació pública sostenible i 

desglossat en dos lots (Lot 1: Subministrament de 15 furgonetes mixtes i Lot 2: 

Subministrament de 4 tot terreny), per un import de 22.112,75 euros, amb el 

següent desglossament: 16.788,75 euros corresponents al Lot 1 i 5.324,00 euros 

corresponents al Lot 2, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, i amb 

càrrec a la partida 0401 20400 13211 del pressupost de 2023 i subordinat a 

l’existència de crèdit en l’esmentat pressupost. 
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3.-   EXCLOURE de la licitació les empreses SORIGUÉ ACSA 

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS, SA (amb NIF A85110294), 

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (amb NIF A85058618) , UTE FIRTEC 

VIALEX i VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF 

A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, aplicant els criteris 

d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint 

punts requerida segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules 

administratives. REBUTJAR l’oferta de la UTE SORIGUÉ-AFICSA i, per tant, 

excloure-la de la licitació, atès que les al·legacions presentades en trobar-se 

l’oferta presentada incursa en presumpció de ser anormalment baixa segons els 

criteris establerts al plec, no s’han considerat suficients per justificar la seva 

viabilitat, segons les consideracions de l’informe elaborat per la Direcció de 

Logística i Manteniment que s’incorpora a l’expedient. ADJUDICAR el contracte 

núm. 18003447L01, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 

manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 1: Districte de Ciutat Vella) pels anys 2019-2021, per un import 

màxim de 2.224.823,25 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, 

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA. amb NIF 

A58869892, 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 posteriors al present. 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 2.224.823,25 € (IVA 

inclòs), dels quals 1.838.696,91 euros corresponen al preu net i 386.126,34 euros 

a l'IVA. 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. 

Eduardo Valencoso Burillo, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

4.-   EXCLOURE de la licitació l’empresa VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la 

seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de 

valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 

10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 

18003447L02, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 

manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 2: Districte de l’Eixample) pels anys 2019-2021, per un import 

màxim d'1.794.997,38 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, 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 el/s 

pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 

l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 
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aquest mateix document amb un import d'1.794.997,38 € (IVA inclòs), dels quals 

1.483.468,92 euros corresponen al preu net i 311.528,46 euros a l'IVA. 

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. 

Ricardo Nieves Garceran, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

5.-   EXCLOURE de la licitació l’empresa VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la 

seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de 

valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 

10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 

18003447L03, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 

manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc) pels anys 2019-2021, per un 

import màxim de 3.108.470,67 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris 

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

l'expedient a la UTE SANTS MANTENIMENT VIA PÚBLICA (amb NIF 

U67372151), 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 posteriors al present. 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 3.108.470,67 euros (IVA 

inclòs), dels quals 2.568.984,03 euros corresponen al preu net i 539.486,64 euros 

a l'IVA. 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. 

Antoni Toscano González, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

6.-   EXCLOURE de la licitació les empreses AMSA-AGUSTÍ I 

MASOLIVER, SA (amb NIF A17000993), CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

FAUS, SA (amb NIF A58869892), CONSTRUCCIONES FERTRES, SL (amb 

NIF B64410327), SORIGUÉ ACSA CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURAS, SA (amb NIF A85110294), SORIGUE ACSA, OBRAS 

E INFRAESTRUCTURAS, SAU (amb NIF A08112716) i VALORIZA 

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver 

obtingut la seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant 

judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la 

clàusula 10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 

18003447L04, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 

manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 4: Districte de les Corts) pels anys 2019-2021, per un import 

màxim d’1.185.251,07 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, 
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de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a l’empresa M I J GRUAS, SA (amb NIF A25031576), 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 

posteriors al present. 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 d’1.185.251,07 euros (IVA inclòs), dels quals 

979.546,35 euros corresponen al preu net i 205.704,72 euros a l'IVA. 

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 a la 

Sra. Eva Maria Julian Garcia, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

7.-   EXCLOURE de la licitació les empreses AMSA-AGUSTÍ I 

MASOLIVER, SA (amb NIF A17000993), CONSTRAULA ENGINYERIA I 

OBRES, SAU (A58142639) CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA 

(amb NIF A58869892), CONSTRUCCIONES FERTRES, SL (amb NIF 

B64410327), UTE FIRTEC VIALEX i VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la 

seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de 

valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 

10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 

18003447L05, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 

manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi) pels anys 2019-2021, per un 

import màxim de 2.755.524,21 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris 

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

l'expedient a la UTE SARRIÀ MANTENIMENT VIA PÚBLICA (amb NIF 

U67372185), 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 posteriors al present. 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 2.755.524,21 euros (IVA 

inclòs), dels quals 2.277.292,74 euros corresponen al preu net i 478.231,47 euros 

a l'IVA. 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. 

Jordi Fargas Soler, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

8.-   EXCLOURE de la licitació la UTE SORIGUÉ-AFICSA i l’empresa 

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), 

en no haver obtingut la seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables 

mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el 
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previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el 

contracte núm. 18003447L06, que té per objecte la contractació dels serveis i 

obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 

l’Ajuntament de Barcelona (Lot 6: Districte de Gràcia) pels anys 2019-2021, per 

un import màxim d'1.797.049,44 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus 

unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient a l’empresa 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 el/s pressupost/os posteriors al present. 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 d'1.797.049,44 euros 

(IVA inclòs), dels quals 1.485.164,82 euros corresponen al preu net i 311.884,62 

euros a l'IVA. 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 a la Sra. Josefina Abascal Rovira, Cap de Departament d’Obres i 

Manteniment. 

 

9.-   EXCLOURE de la licitació les empreses AMSA-AGUSTÍ I 

MASOLIVER, SA (amb NIF A17000993), CONSTRAULA ENGINYERIA I 

OBRES, SAU (A58142639), CONSTRUCCIONES FERTRES, SL (amb NIF 

B64410327), OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS, SL (amb NIF B60009602), 

UTE FIRTEC VIALEX i VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, 

SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, aplicant els 

criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima 

de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules 

administratives. REBUTJAR l’oferta de la UTE SORIGUÉ-AFICSA i, per tant, 

excloure-la de la licitació, atès que les al·legacions presentades en trobar-se 

l’oferta presentada incursa en presumpció de ser anormalment baixa segons els 

criteris establerts al plec, no s’han considerat suficients per justificar la seva 

viabilitat, segons les consideracions de l’informe elaborat per la Direcció de 

Logística i Manteniment que s’incorpora a l’expedient. ADJUDICAR el contracte 

núm. 18003447L07, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 

manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 7: Districte d’Horta-Guinardó) pels anys 2019-2021, per un import 

màxim de 2.558.149,20 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, 

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 

(amb NIF A60744216), 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 posteriors al present. 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 2.558.149,20 euros 

(IVA inclòs), dels quals 2.114.172,90 euros corresponen al preu net i 443.976,30 

euros a l'IVA. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
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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 a la Sra. Carmen Castaño González, Cap de Departament d’Obres i 

Manteniment. 

 

10.-   EXCLOURE de la licitació la UTE SORIGUÉ-AFICSA i l’empresa 

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), 

en no haver obtingut la seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables 

mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el 

previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el 

contracte núm. 18003447L08, que té per objecte la contractació dels serveis i 

obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 

l’Ajuntament de Barcelona (Lot 8: Districte de Nou Barris) pels anys 2019-2021, 

per un import màxim de 2.738.272,50 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus 

unitaris oferts, 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 el/s pressupost/os posteriors al present. 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 2.738.272,50 euros 

(IVA inclòs), dels quals 2.263.035,12 euros corresponen al preu net i 475.237,38 

euros a l'IVA. 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. Ramon Casanovas Mínguez, Cap de Departament d’Obres i 

Manteniment. 

 

11.-   EXCLOURE de la licitació l’empresa VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la 

seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de 

valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 

10 del plec de clàusules administratives. REBUTJAR l’oferta de la UTE 

SORIGUÉ-AFICSA i, per tant, excloure-la de la licitació, atès que les 

al·legacions presentades en trobar-se l’oferta presentada incursa en presumpció de 

ser anormalment baixa segons els criteris establerts al plec, no s’han considerat 

suficients per justificar la seva viabilitat, segons les consideracions de l’informe 

elaborat per la Direcció de Logística i Manteniment que s’incorpora a l’expedient. 

ADJUDICAR el contracte núm. 18003447L09, que té per objecte la contractació 

dels serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes 

de l’Ajuntament de Barcelona (Lot 9: Districte de Sant Andreu) pels anys 2019-

2021, per un import màxim de 2.196.572,82 euros (IVA inclòs), i en funció dels 

preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
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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 el/s pressupost/os posteriors al present. 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 2.196.572,82 euros 

(IVA inclòs), dels quals 1.815.349,44 euros corresponen al preu net i 381.223,38 

euros a l'IVA. 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 a la Sra. Mireia Rossell Potau, Cap de Departament d’Obres i 

Manteniment. 

 

12.-   EXCLOURE de la licitació l’empresa IMESAPI, SA (amb NIF 

A28010478), la UTE FIRTEC VIALEX i l’empresa VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la 

seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de 

valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 

10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 

18003447L10, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 

manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí) pels anys 2019-2021, per un import 

màxim de 3.246.812,76 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, 

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 el/s pressupost/os posteriors al present. 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 3.246.812,76 euros (IVA 

inclòs), dels quals 2.683.316,34 euros corresponen al preu net i 563.496,42 euros 

a l'IVA. 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. 

Jordi Segués Planes, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

13.- (01-2015CD69161) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar consistents en la supressió d’aforament d’aigua potable i realització 

d’escomesa directa a un edifici catalogat d’interès local (nivell de protecció B) 

ubicat a la Placeta Montcada 1-3 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. 
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per a l’any 2016; CONCEDIR a la comunitat de béns Viladomiu Egozcue y Cia 

CB, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit d’obres a 

realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B, a la 

Placeta Montcada 1-3, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de 

l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. 

D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres 

que ascendeix a 971,50 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una 

bonificació de 485,75 euros, quedant només obligat a pagar 485,75 euros per 

aquest concepte; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

14.- (06-2017CD21384) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades 

per l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada a l’empara del comunicat diferit 

06-2017CD21384 consistents en les següents actuacions: (i) 2d-OCD: instal·lació 

d’ascensors en l’interior de l’edifici; (ii) 3b2-OCI: reforma interior en locals 

(entitats sens ús d’habitatge sense afectar l’estructura de l’edifici); (iii) 3a2-OCI: 

obres en locals (entitats sens ús d’habitatge) que afectin puntualment l’estructura 

de l’edifici; i (iv) 2l-OCD: obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis 

catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de 

les obres de conservació o reparació menor, a l’avinguda República Argentina 16-

18, de conformitat amb l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2017 

reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada 

una bonificació del 65% de la quota de l’Impost sobre construccions, 

Instal·lacions i Obres meritat per les obres realitzades a l’empara del comunicat 

diferit 06-2017CD21384, admès en data 6 de juliol de 2017, a l’avinguda 

República Argentina 16-18, essent l’import abonat per l’ICIO al qual s’ha 

d’aplicar aquesta bonificació de 5.767,91 euros (sense bonificació aplicada) -

calculat sobre el pressupost inicial de l’obra-, donat que es reuneixen les 

condicions previstes per l’article 7è apartat 1. A) A1. de la referida Ordenança 

fiscal municipal núm. 2.1, en la seva redacció vigent per a l’exercici 2017, atès 

que les obres realitzades en un centre residencial per a persones grans en les 

modalitats de llar residència i residència assistida estan incloses en els supòsits 

previstos a l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General 

Metropolità, i aquestes obres varen ser promogudes directament per una entitat 

sense ànim de lucre, tal i com es desprèn de l’escriptura de modificació i 

adaptació d’estatuts atorgada per Refugi d’Obreres, Fundació Privada, inscrita en 

el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya; i DONAR trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

15.- (06-2018CD09431) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades 

per l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada a l’empara del comunicat diferit 

06-2018CD09431 consistents en les següents actuacions: (i) 2l-OCD: obres, 

incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts 

protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les obres de conservació o 

reparació menor; (ii) 3b2-OCI: reforma interior en locals (entitats sens ús 

d’habitatge) sense afectar l’estructura de l’edifici; i (iii) 2m-OCD: obres de 

conservació o reparació menor dels edificis catalogats A o B, a l’avinguda 

República Argentina 16-18, de conformitat amb l’article 7è apartat 1 de 
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l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2018 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a l’entitat 

Refugi d'Obreres, Fundació Privada una bonificació del 65% de la quota de 

l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres meritat per les obres 

realitzades a l’empara del comunicat diferit 06-2018CD09431, admès en data 20 

de març de 2018, a l’avinguda República Argentina 16-18, essent l’import abonat 

per l’ICIO al qual s’ha d’aplicar aquesta bonificació de 6.334,99 euros (sense 

bonificació aplicada) -calculat sobre el pressupost inicial de l’obra-, donat que es 

reuneixen les condicions previstes per l’article 7è apartat 1. A) A1. de la referida 

Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en la seva redacció vigent per a l’exercici 

2018, atès que les obres realitzades en un centre residencial per a persones grans 

en les modalitats de llar residència i residència assistida estan incloses en els 

supòsits previstos a l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General 

Metropolità, i aquestes obres varen ser promogudes directament per una entitat 

sense ànim de lucre, tal i com es desprèn de l’escriptura de modificació i 

adaptació d’estatuts atorgada per Refugi d’Obreres, Fundació Privada, inscrita en 

el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya; i DONAR trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

16.- (06-2016CD40162) INADMETRE per extemporània la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni 

Pi Muntanyola, en representació de l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada, 

en data 7 de juliol de 2017, de la bonificació del 65% de la quota de l’Impost 

sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a l’execució de 

construccions, instal·lacions o obres destinades a equipaments comunitaris 

previstos a l’article 212 de les Normes Urbanístiques del Pla Metropolità, en 

terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament, promogudes directament 

per una entitat sense ànim de lucre, meritat per les obres realitzades a l’empara del 

comunicat diferit 06-2016CD40162, admès en data 13 de setembre de 2016, a 

l’avinguda República Argentina, 16-18, en aplicació de l’article 7è apartat 6 de 

l’OF 2.1 de l’any 2017; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

17.-   APROVAR inicialment el Pla Estratègic del Zoo. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

18.- (19PL16680)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en 

l'àmbit Llobregós - Can Mateu; 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 Sant Martí 

 

19.- (04OBR010@) INTERPRETAR, d’acord amb la sol·licitud d'1 de setembre de 2010 

presentada per Districlima SA, el contracte número 04OBR010@, en el sentit de 

determinar com a objecte de la concessió els treballs del Tram 1 (canalització de 

connexió des de la Central Tànger a l’obra de creuament del carrer de Roc 

Boronat), i, en conseqüència, ESTIMAR parcialment la reclamació sol·licitada 

per un import total de 83.864,87 euros que, actualitzat a preus de l’any 2018 i 
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sumat l’IVA resulta en un total de 103.147,90 euros; i DESESTIMAR la 

sol·licitud pel que fa a la resta d’al·legacions; ESTIMAR parcialment la 

reclamació de 12 de novembre de 2012, presentada per Districlima SA, de 

restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, en el sentit de reconèixer de 

manera parcial el desequilibri produït per la suspensió temporal del planejament 

de Can Ricart, amb un import a abonar de 274.109,14 euros, (IVA exempt); 

DESESTIMAR la reclamació abans esmentada pel que fa a la resta de causes 

d’esbiaixament al·legades per Districlima; DESESTIMAR la sol·licitud de revisió 

de tarifes com a via per reconèixer les quantitats exigibles per Districlima; 

APROVAR les obligacions de Districlima respecte de l’Ajuntament de Barcelona, 

regularitzant les quantitats exigibles atenent a l’Addenda al Conveni per a 

coordinar les obres d’urbanització del Poblenou i la implantació d’infraestructures 

tècniques, signada el 28 d’abril de 2011, per un total de 389.563,94 euros; 

QUANTIFICAR en un total de 12.306,90 euros el dret de cobrament de 

l’Ajuntament de Barcelona sobre Districlima, un cop compensades les obligacions 

i deutes entre aquests; NOTIFICAR la present Resolució als interessats. 

 

b) Proposicions 

 

D'iniciativa ciutadana: 

 

20.- (17SD0332NT)  APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança sobre Protecció, 

la Tinença i la Venda d’animals, aprovada per acord del Plenari del Consell 

Municipal en sessió de 25 de juliol de 2014, en el sentit d’incorporar l'article 

33.bis, que té per objecte regular el Parc Zoològic de Barcelona, promoguda per la 

Plataforma Zoo XXI, d'acord amb el redactat que consta a l'expedient. 

SOTMETRE-LA a informació publica durant un termini de trenta dies hàbils, a 

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

durant el qual podrà ser objecte d’examen i al·legacions. PUBLICAR-LA també a 

la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord  als 

interessats. 

 

 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 

modificacions següents: 

 

a) Es modifica el redactat del punt 12. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

 EXCLOURE de la licitació l’empresa IMESAPI, SA (amb NIF 

A28010478), la UTE FIRTEC VIALEX, la UTE SORIGUÉ-AFICSA i l’empresa 

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), 

en no haver obtingut la seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables 

mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el 

previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el 

contracte núm. 18003447L10, que té per objecte la contractació dels serveis i 
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obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 

l’Ajuntament de Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí) pels anys 2019-2021, 

per un import màxim de 3.246.812,76 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus 

unitaris oferts, 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 el/s pressupost/os posteriors al present. 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 3.246.812,76 euros 

(IVA inclòs), dels quals 2.683.316,34 euros corresponen al preu net i 563.496,42 

euros a l'IVA. 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. Jordi Segués Planes, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

 

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 

 

 En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

1.- BACSA (BA 65/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, 

d'1 d’octubre de 2018, que ADJUDICA el contracte de serveis de migració, 

manteniment i explotació de les xarxes corporatives de veu i dades de Barcelona 

Activa a Vodafone España SAU, adjudicatària de Lot 1 de l’Acord Marc de 
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Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (expedient 0494/16), 

per un import màxim de 513.360,19 euros IVA inclòs. 

 

2.- BACSA (BA 62/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

9 de gener de 2019, que ADJUDICA els serveis d’informació i derivació en 

ocupació i autoocupació als punts d’informació de ciutat als districtes, amb 

incorporació d’objectius d’eficiència social Lot 1: 4 Punts d’Informació de ciutat 

dels Districtes Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí a 

Fundació Pere Tarrés, per l’import màxim de 153.423,16 euros IVA inclòs; Lot 2: 

4 Punts d’Informació de ciutat dels Districtes Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i 

Sant Andreu a Fundació Pere Tarrès, per l’import màxim de 94.809,55 euros IVA 

inclòs; per haver presentat les ofertes admeses més avantatjoses tenint en compte 

la relació cost-eficàcia i que donen compliment a la totalitat dels requeriments 

previstos en els plecs reguladors. 

 

3.- BACSA (BA 39/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

18 d’octubre de 2018, que ADJUDICA els serveis de formació i d’assistència 

tècnica destinat a centres educatius del Projecte de Vida Professional, amb 

incorporació d’objectius d’eficiència social, Lot 1: Serveis de revisió, disseny de 

continguts i dinamització de sessions monogràfiques d’orientació adreçades a 

centres educatius a Fundació Pere Tarrés, per l’import màxim de 60.389,00 euros 

IVA inclòs; Lot 2: Serveis de disseny, implementació, gestió i avaluació de visites 

a empreses adreçades a centres educatius a DEP Institut SL, per l’import màxim 

de 12.599,80 euros IVA inclòs; Lot 4 Serveis de planificació, gestió i seguiment 

del Projecte de Vida Professional a Associació Catalana d'Esclerosi Múltiple J.M. 

Charcot, per l’import màxim de 12.155,66 euros IVA inclòs, per haver presentat 

les ofertes admeses més avantatjoses tenint en compte la relació cost-eficàcia i 

que donen compliment a la totalitat dels requeriments previstos en els plecs 

reguladors i Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

13 de novembre de 2018, que ADJUDICA els serveis de formació i d’assistència 

tècnica destinat a centres educatius del Projecte de Vida Professional, amb 

incorporació d’objectius d’eficiència social, Lot 3: Serveis de disseny, 

implementació, gestió i avaluació de les conferències “Emprendre amb Valors” 

adreçades a centres educatius a DEP Institut SL, per l’import màxim de 8.999,98 

euros IVA inclòs, per haver presentat les ofertes admeses més avantatjoses tenint 

en compte la relació cost-eficàcia i que donen compliment a la totalitat dels 

requeriments previstos en els plecs reguladors. 

 

4.- BACSA (BA 78/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

14 de gener de 2019, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis de 

formació de les accions de formació específica i pràctica professional del 

programa operatiu d’ocupació, formació i educació (POEFE) passarel·les cap a 

l’ocupació i la inclusió, amb divisió 15 lots; APROVA el plec de clàusules per un 

pressupost de licitació de 451.642,22 euros IVA inclòs i un valor estimat 

d'1.119.774,60 euros i CONVOCA la licitació per procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

 

5.- BACSA (BA 71/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

5 de desembre de 2018, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis 
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d’execució d’un programa d’inserció sociolaboral per a persones immigrants que 

compten amb els requisits per regularitzar-se administrativament, sense divisió en 

lots; APROVA el plec de clàusules per un pressupost de licitació de 229,900,00 

euros IVA inclòs i un valor estimat de 988.000,00 euros i CONVOCA la licitació 

per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

 

6.- BACSA (BA 68/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

7 de novembre de 2018, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis per 

al suport tècnic, la gestió i la impartició de càpsules d’alfabetització digital a la 

xarxa d’antenes Cibernàrium i en altres projectes d’alfabetització digital de 

Barcelona Activa, amb divisió en 3 lots; APROVA el plec de clàusules per un 

pressupost de licitació de 273.665,70 euros IVA inclòs i un valor estimat 

d'1.176.084,00 euros i CONVOCA la licitació per procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

 

7.- BACSA (BA 26/18) Resolució del President i la Directora General de Barcelona Activa 

SAU SPM, d'1 d’octubre de 2018, que INICIA l’expedient de contractació dels 

serveis informàtics de manteniment de les infraestructures TIC i aplicacions 

corporatives de Barcelona Activa, amb divisió en 2 lots; APROVA el plec de 

clàusules per un pressupost de licitació de 3.047.566,48 euros IVA inclòs i un 

valor estimat de 6.800.354,95 euros i CONVOCA la licitació per procediment 

obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

 

8.- BACSA (BA 53/18) Resolució de la Directora General de Barcelona Activa SAU SPM, de 

26 d’octubre de 2018, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis de 

suport a la creació d’empreses en els sectors d’artesania, l’emprenedoria social i 

l’e-commerce, amb divisió en 9 lots; APROVA el plec de clàusules per un 

pressupost de licitació de 382.795,60 euros IVA inclòs i un valor estimat de 

632.720,00 euros i CONVOCA la licitació per procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

 

9.- IMI (18000318) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 20 de desembre de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment 

negociat sense publicitat, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de 

l’empresa Opentect Software, SL, per l’adquisició de llicències de programari de 

gestió documental Opentext Documentum (DCTM) i serveis de manteniment, en 

modalitat ELA, per un pressupost total d’adjudicació de 706.640,00 euros (IVA 

inclòs ) i un valor estimat de 584.000,00 euros, amb un termini d’execució de 

màxim el 31 de desembre de 2020. 

 

10.- IMI (18000184) Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 

Barcelona, de 17 de desembre de 2018, que ADJUDICA mitjançant procediment 

obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Arestes 

Serveis Informàtics, SL,  els serveis d’Oficina Tècnica de suport a la Direcció de 

Desenvolupament (OSTD) de l’IMI amb mesures de contractació pública 

sostenible, per un pressupost total d’adjudicació d'1.095.239,50 euros (IVA 

inclòs), amb un valor estimat d'1.688.267,99 euros (IVA exclòs) i un termini 

màxim d’execució de 36 mesos. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

11.- (20180267) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16626 per a la realització del projecte “Foment del 

Lleure Educatiu i de la Joventut a la Ciutat de Barcelona”, pel termini 2018, a 

favor de Fundació Pere Tarrés per import de 24.150,00 euros. 

 

12.- (20180303) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16622 per a la realització del projecte “L’orientació 

en el marc de l’escola de segona oportunitat”, pel termini 2018, a favor de 

Fundació Privada Catalana Comtal per import de 6.000,00 euros. 

 

13.- (20180333) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S15484 per a la realització del projecte “Centre de 

Documentació i Recursos Pedagògics (CDRP) en Salut Sexual”, pel termini 2018, 

a favor de SIDA- STUDI de Barcelona per import de 24.000,00 euros. 

 

14.- (20180343) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16472 per a la realització del projecte “Formació del 

Voluntariat”, pel termini 2018, a favor de Federació Centres Juvenils Don Bosco 

de Catalunya per import de 5.200,00 euros. 

 

15.- (20180344) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16623 per a la realització del projecte “Suport als 

itineraris formatius d’Escoltes Catalans”, pel termini 2018, a favor de Escoltes 

Catalans per import de 19.640,00 euros. 

 

16.- (20180347) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16624 per a la realització del projecte “L’any dels 30 

anys del CJD7”, pel termini 2018, a favor de Consell de la Joventut d’Horta-

Guinardó per import de 5.435,00 euros. 

 

17.- (20180348) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16414 per a la realització del projecte “Projecte de la 

demarcació Barcelonès 2018”, pel termini 2018, a favor de Minyons Escoltes i 

Guies Sant Jordi de Catalunya per import de 22.155,00 euros. 

 

18.- (20180385) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16625 per a la realització del projecte “Pis del Carme. 

Una Llar per a la consolidació de l’autonomia de persones amb addicció, 

especialment amb patologia dual”, pel termini 2018, a favor de Centre Català de 

Solidaritat, Fundació Privada (CECAS) per import de 21.718,00 euros. 

 

19.- (20180393) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 5 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16259 per a la realització del projecte “Suport als 

familiar i sensibilització a equipaments públics en l’àmbit de la salut mental”, pel 

termini 2018, a favor de Federació de Salut Mental de Catalunya (FSMC) per 

import de 18.000,00 euros. 
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20.- (20180395) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16631 per a la realització del projecte “L’altre 

Festival Internacional d’arts escèniques i salut mental”, pel termini 2018, a favor 

de Associació Sociocultural l’Altre Festival per import de 20.000,00 euros. 

 

21.- (20180402) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16465 per a la realització del projecte “Voluntariat 

exclusiu”, pel termini 2018, a favor de Federació Catalana de Voluntariat Social 

per import de 10.000,00 euros.  

 

22.- (20180403) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 28 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16620 per a la realització del projecte “Programa 

participació infantil”, pel termini 2018 i 2019, a favor de Consell de la Joventut de 

Barcelona per import de 21.200,00 euros. 

 

23.- (20180405) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16470 per a la realització del projecte “Servei 

d’Atenció i Prevenció Sociosanitària (SAPS)”, pel termini 2018, a favor de Cruz 

Roja Española per import de 21.994,00 euros. 

 

24.- (20180406) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16471 per a la realització del projecte “Foment de la 

participació juvenil a la ciutat des de Creu Roja joventut”, pel termini 2018, a 

favor de Cruz Roja Española per import de 7.348,00 euros. 

 

25.- (20180408) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16629 per a la realització del projecte “VI Congrés 

del Tercer Sector Social de Catalunya”, pel termini 2018, a favor de Taula 

d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per import de 15.000,00 euros.  

 

26.- (20180417) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 31 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16609 per a la realització del projecte “Jornada: la 

coproducció de polítiques davant els nous reptes de la ciutat”, pel termini 2018, a 

favor de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) per import de 10.000,00 euros. 

 

27.- (20180419) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 28 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16616 per a la realització del projecte “Projecte de 

salut del CJB 2018”, pel termini 2018, a favor de Consell de la Joventut de 

Barcelona per import de 16.640,00 euros. 

 

28.- (20180480) Resolució de la Regidora de Drets Socials, de 24 de desembre de 2018, que 

ATORGA la subvenció 18S16534 per a la realització del projecte “Campanya cap 

nen sense joguina 2018”, pel termini 2018, a favor de l’Associació Cap Nen Sense 

Joguina per import de 5.000,00 euros. 

 

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.- (979/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Prado Barrabés 

(mat. 76969) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 

categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al 

Departament de Llicències d'Activitats de la Gerència d'Ecologia Urbana, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.10), i l’activitat privada per compte 

propi de tasques d'enginyeria fora del municipi de Barcelona. Per tal d’evitar 

possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici 

de l’activitat privada de tasques d’enginyeria, qualsevol manifestació del mateix 

en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà 

superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 

haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal 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.- (78/2018 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena 

Also (mat. 6072602), entre la seva activitat municipal com a funcionària  interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 

Departament de Serveis Jurídics de l’Institut de Cultura de Barcelona, 

desenvolupant  les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 3 

(80.30.SJ.10), l’activitat pública com a professora associada, a temps parcial de la 

Universitat de Barcelona, pel curs acadèmic 2018-2019, des del dia 15/09/18  fins 

al 14/09/19, i l’activitat pública com a ponent del Postgrau en Pràctica Jurídica 

per l’any acadèmic 2018-2019 a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 

La dedicació a la docència universitària  i la de ponent, serà a temps parcial i 

haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i 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. 
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3.- (18/124)  AUTORITZAR el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 

adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat 

per vacant d’una persona per al lloc de treball de Tècnic/a Superior en 

Arquitectura, amb llicenciatura o grau universitari en Arquitectura, del grup A1, 

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

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

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

Prevenció. 

 

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

el document de 7 de febrer de 2019. 

 

5.- (2019/99)  ACCEPTAR la designació, acordada per l’European Institute of 

Innovation & Technology (EIT), de l’Ajuntament de Barcelona com a 

coordinador del Mobilus Consortium  i com a nou Knowledge and Innovation 

Community (KIC) en l’àrea de Urban Mobility, Projecte de desenvolupament de 

les innovacions en mobilitat urbana fins al 2026, en el marc del HORIZON 2020 

Programa Marc d’Investigació i Innovació de la Unió Europea. IMPULSAR una 

Comissió de seguiment municipal integrada per representants dels àmbits 

materials de mobilitat urbana i promoció econòmica, de l’Institut Municipal 

d’Informàtica, de Barcelona de Serveis Municipals SAU i de Barcelona Activa 

SAU SPM per a la gestió del Projecte abans de la constitució de l’entitat 

Framework Partnership Agreement; DESIGNAR a Barcelona de Serveis 

Municipals SAU per a donar suport a la gestió del Projecte portant a terme les 

actuacions materials i contractacions necessàries abans de la constitució de 

l’entitat Framework Partnership Agreement; DESIGNAR el Comissionat de 

Promoció Econòmica, Empresa i Innovació Lluís Gómez Fernández com a 

coordinador del KIC Urban Mobility en representació de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

6.- (241/19)  APROVAR el projecte normatiu de modificació de l’Ordenança 

municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública; i DONAR-

LI el tràmit previst als articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i 

els articles 16.a.1r i 27 de la Carta de Barcelona. 

 

7.- (2019/100)  APROVAR inicialment la modificació de les bases reguladores per a 

l'atorgament d'un ajut equivalent a la quota líquida de l'Impost sobre béns 

immobles, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs 

recursos econòmics; SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per 

un termini de vint dies hàbils mitjançant publicació d’anunci en el BOP de 

Barcelona, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; TENIR per 

aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l’esmentat termini sense 

que es presentin al·legacions. 

 

8.- (DP-2019-27362) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, per a la cessió temporal de les instal·lacions 

de la pista de gel desmuntable de la ciutat de Barcelona, CEDIR l’ús de 
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l’esmentada instal·lació, fins al dia 1 de juny de 2021, amb caràcter onerós, 

segons els termes derivats del referit Conveni; FACULTAR a l’Im. Sr. Jaume 

Asens i Llodrà, Tercer Tinent d’Alcaldia i President de l’Institut Barcelona 

Esports, per a la seva formalització. DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Economia i Hisenda. 

 

9.- (3–016/2019)  APROVAR l’expedient núm. 3-016/2019 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 

1.172.980,50 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. 19012891; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

10.- (3–017/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-017/2019 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 

172.132,00 euros, per fer front a despeses de gestió d’Espais i Casals de Gent 

Gran del Districte de l’Eixample, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

comptable núm. 19012991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

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

 

11.- (3–018/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-018/2019 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 

809.905,29 euros, per atendre diverses transferències de crèdit de la Direcció de 

Serveis de Salut de l’Àrea de Drets Socials de conformitat amb la documentació i 

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

referència comptable núm. 19013091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

12.-   MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 

contracte 18000171-001 que té per objecte Dinamització i Organització de Casals 

de gent gran del Districte Sants-Montjuïc, adjudicat a l'empresa Esport3 Serveis 

Alternatius SL, amb NIF B62068713, per un import màxim de 29.829,18 euros 

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

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

import de 29.829,18 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicionat a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual; FIXAR 

en 1.355,87 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva; REQUERIR 

l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de Recursos Interns 
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Districte Sants-Montjuïc per a la seva formalització en el termini de 15 dies 

hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació i DONAR compte d’aquest 

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

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

13.- (18PL16649)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 

regulació del nou equipament sanitari-assistencial a l'Església de la Casa de la 

Misericòrdia situada al carrer de Montalegre 4, al barri del Raval, Districte de 

Ciutat Vella; promogut pel Servei Català de la Salut; 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. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

14.- (1BD 2018/020) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització de la plaça Sant 

Miquel, 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 de 2.029.949,99 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) 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 

 

15.- (2BC 2019/026) APROVAR inicialment el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i 

memòria ambiental per la implantació de jocs infantils singulars en els espais 

lúdics dels Jardins de la Indústria, al Districte de l’Eixample a Barcelona, 

d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte (ITP) que 

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

un pressupost de 304.758,31 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 

inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local 

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

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

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

examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; RATIFICAR la resolució del 

Gerent d’Ecologia Urbana, de 19 de desembre de 2018, per la qual s’aprova 

definitivament el Projecte de definició dels elements de jocs singulars per a la 

implantació en els espais lúdics dels Jardins de la Indústria, al Districte de 

l’Eixample a Barcelona d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del 

Projecte (ITP) que figura a l’expedient administratiu, i que aquests efectes es dóna 
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per reproduït, amb un pressupost de 292.174,73 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; Tot això atès que tant el Projecte 

executiu, que es sotmet a aprovació inicial, com el Projecte de definició, que es 

sotmet a ratificació, conformen dues fases d’un únic projecte; 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. 

 

Districte de Gràcia 

 

16.- (17E00021)  RESOLDRE l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació 

per ministeri de la llei conforme a l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya 

formulat per la Sra. Susana Riera Ferreiro, de 19 de maig de 2017, en relació a la 

finca número 18 del carrer Enric Clarasó, al barri de Vallcarca i els Penitents 

(Districte de Gràcia), qualificada de protecció de sistemes generals (clau 9), xarxa 

viària bàsica (5) i xarxa viària (vial) pel Pla General Metropolità, aprovat 

definitivament el 14 de juliol de 1976, en el següent sentit: 1er) DECLARAR 

procedent l’esmentat advertiment pel que respecta als 19,357 metres quadrats de 

la finca qualificats de xarxa viària (vial) pel Pla General Metropolità, destinats a 

l’eixamplament del carrer Enric Clarasó, 2on) DECLARAR improcedent 

l’advertiment d’acord amb l’establert a l’apartat 1er de l’art. 114 del Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme, pel que respecta als 202,910 metres quadrats de la finca 

del carrer Enric Clarasó, 18, qualificats de protecció de sistemes generals (clau 9), 

3er) DECLARAR la manca de competència de l’Ajuntament de Barcelona per a 

la tramitació de l’esmentat advertiment, d’acord amb l’establert a l’apartat 1er i 

4art, lletra e), en relació als 6,696 metres quadrats de la finca qualificats de xarxa 

viària bàsica (5) pel Pla General Metropolità, destinats a la construcció del Túnel 

Central, vial de caràcter supracomarcal, i 4art) DONAR trasllat de dit advertiment 

a la Generalitat de Catalunya als efectes escaients. Tot això en base als motius que 

figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’entitat 

pública empresarial Institut Municipal d’Urbanisme, de 22 de gener de 2019, que 

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

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

17.- (19g23)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’article 114.1 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, la sol·licitud d’execució 

d’expropiació de la finca núm. 96 del passeig Valldaura formulada per la Sra. 

Montserrat Ribas Martínez, en nom i representació del Sr. Carles Anglada 

Salvador, de 26 de setembre de 2018, en relació a la finca núm. 96 del passeig 

Valldaura, qualificada de parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6) 

i xarxa viària bàsica (clau 5), per la Modificació del Pla General Metropolità de la 

Vall d’Hebron i entorn immediat de la vessant de Collserola, aprovat 

definitivament el 18 de març de 2005, pels motius que figuren a l’informe de la 

Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 

Barcelona, de 21 de gener de 2019, que a efectes de motivació s’acompanya al 

present i es té per íntegrament reproduït. 
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18.- (15E00071)  DECLARAR la manca de competència de l’Ajuntament de Barcelona, 

d’acord amb l’establert als apartats 1er i 4art, lletra e) de l’art. 114 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme de Catalunya, per a la tramitació de l’advertiment del propòsit 

d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat per la Sra. Juana 

Flamarich Maicas, el 20 d’octubre de 2015, en relació a la finca número 2-4 del 

carrer Matadepera, al barri d’Horta, al Districte d’Horta-Guinardó, qualificada de 

xarxa viària bàsica (5) pel Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 

de juliol de 1976, i DONAR trasllat de l’esmentat advertiment a la Generalitat de 

Catalunya als efectes escaients, en base als motius que figuren a l’informe de la 

Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’entitat pública empresarial Institut 

Municipal d’Urbanisme, de 22 de gener de 2019, que a efectes de motivació 

s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 

Districte de Nou Barris 

 

19.- (8BD 2017/082) APROVAR inicialment el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i 

memòria ambiental de la reurbanització de l’antic camp de futbol de Ciutat 

Meridiana, al Districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i 

que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.983.492,31 

euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que 

preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 

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

comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de 

Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents. 

 

20.- (8BD 2017/104) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer Mina 

de la Ciutat, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb 

l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.094.737,16 euros, el 21% 

de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 

235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; APROVAR el conveni 

específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor 

d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Baixa Tensió i 

FACULTAR la Gerent del Districte de Nou Barris per a formalitzar el conveni; 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 

i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al 

Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

21.- (9BD 2018/069) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer Pegàs, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
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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'1.437.753,25 

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), 

i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al 

Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

Districte de Sant Martí 

 

22.- (06PC1278-22@R1) ESTIMAR la petició de desistiment formulada per la Junta de 

Compensació del Subsector 11 del PMU per a la Reforma Interior del sector 

Llull-Pujades (Ponent) de la MPGM per a la renovació de les àrees industrials del 

Poblenou, en data 25 de setembre de 2018, a l’empara de l’article 94 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. REVOCAR la resolució del Quart Tinent d’Alcaldia 

de 19 de maig de 2008 (S5/D2008 A00665) d’aprovació inicial del Projecte de 

reparcel·lació del Subsector 11 del PMU per a la reforma interior del Sector Llull-

Pujades (Ponent) de la MPGM per a la renovació de les àrees industrials del 

Poblenou – Districte d’activitats 22@-. NOTIFICAR aquest acord a les persones 

interessades. 

 

23.- (17E00016)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 

d) de l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 

l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei 

formulat per la Sra. Nuria Aguiló i Talisa el 10 d’abril de 2017 i ratificada per la 

Sra. Nieves Aguiló Talisa el 26 de febrer de 2018, en relació a la finca núm. 30 

del carrer Trinxant, qualificada de zona de casc antic, substitució de l’edificació 

antiga, habitatge social (clau 12hs) i xarxa viària bàsica (clau 5), per la 

Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit dels terrenys situats a 

l’avinguda Meridiana, entre els carrers de la Nació, del Degà Bahí, de Trinxant i 

Tomàs Padró, aprovada definitivament el 22 de juliol de 2009, pels motius que 

figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme, de 17 de gener de 2019, que a efectes de motivació 

s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

 

24.- (17E00036)  DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 

d) de l'article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 

l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la 

llei, formulat el 18 d’octubre de 2017 pel Sr. Josep Cortasa Ferrer, actuant en nom 

propi i en el de les Sres.: Carmen i Montserrat Cortasa Ferrer, en relació a la finca 

núm. 4-8 del carrer Taulat, qualificada de parcs i jardins de nova creació de 

caràcter local (clau 6b) i xarxa viària bàsica (clau 5), pel PERI de l’eix Llacuna, 

dins la MPGM per la renovació de les àrees industrials del Poblenou Districte 

d’activitats 22@ BCN, aprovat definitivament el 16 d’abril de 2012, pels motius 

que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 

l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 17 de gener de 2019, que a efectes de 

motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 



 

Ref:CG 5/19 

v.  8- 2- 2019 

 9: 38 

28 

 

b) Mocions 

 

 

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

a les onze hores i trenta minuts. 

 


