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Ref:CG 30/18 

 

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

Barcelona, el dia 13 de setembre de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

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

Ballano. Hi concorren l’Im. Sr. i la Ima. Sra. Tinent/a d’Alcaldia, Jaume Asens 

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

Colom Cabau, Laura Pérez Castaño i Josep Ma. Montaner Martorell, assistits pel 

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

 

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

Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví i l’Im. Sr. Regidor i les Imes Sres. 

Regidores, Gala Pin Ferrando, Mercedes Vidal Lago i Eloi Badia Casas 

 

 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 6 de setembre 

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.- (02 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació per a l'exercici 

de 2018 i successius de les Ordenances fiscals següents: núm. 3.1. Taxes per 

serveis generals, núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic 

municipal i la prestació d'altres serveis, núm. 3.12. Taxes per l’estacionament 

regulat de vehicles a la via pública, núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del 

funcionament de les fonts ornamentals, aprovades provisionalment pel Plenari del 

Consell Municipal en data 20 de juliol 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. 3.1. Taxes per serveis 

generals, núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal 

i la prestació d'altres serveis, núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de 

vehicles a la via pública, núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del 

funcionament de les fonts ornamentals, segons proposta de text que consta a 

l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. 

 

2.- (03 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades a l’aprovació de l’ordenança 

fiscal 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i 

hidrocarburs, per l’exercici 2018 i successius, aprovada provisionalment pel 

Plenari del Consell Municipal de 20 de juliol de 2018, en el sentit dels informes 

que figuren a l’expedient. APROVAR definitivament l’ordenança fiscal 3.17 

Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 

de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs, per 

l’exercici 2018 i successius, segons proposta d’ordenança fiscal que consta a 

l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. 

 

3.- (DP-2018-27050) DESESTIMAR, en els termes que resulten de l’informe de la Direcció de 

Serveis Jurídics de Patrimoni, que s’adjunta a efectes de motivació, les 

al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de la incoació de 

l’expedient de desafectació del domini públic de la finca de propietat municipal 

situada a l’avinguda Diagonal núm. 686, en la qual es troben ubicats el Palau i els 

Jardins de Pedralbes, i DECLARAR desafectada del domini públic l’esmentada 

finca, d’acord amb l'article 20 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 

s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

4.- (E.07.6037.17) RESOLDRE, en els termes que resulten dels informes de la Direcció de 

Serveis Jurídics de Patrimoni i de la Gerència del Districte d’Horta-Guinardó, que 

s’adjunten a efectes de motivació, les al·legacions presentades en el tràmit 

d'informació pública de l’expedient relatiu a l’adscripció de l’ús i constitució d’un 

dret real d’aprofitament de la finca de domini públic situada al carrer de Jorge 

Manrique 14-16 / Av. Cardenal Vidal i Barraquer núm. 37-43 a favor de l’Institut 

Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (abans Patronat Municipal 

de l’Habitatge de Barcelona); APROVAR definitivament l’adscripció d’ús i 

constitució del dret real d’aprofitament en els termes i condicions que resulten de 

l’acord del Plenari del Consell Municipal, de 26 de gener de 2018; i 

FORMALITZAR-HO en document administratiu. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

5.- (114/2018 RH) INADMETRE a tràmit la sol·licitud de concessió de la medalla d'Honor 

al sofriment en la categoria d'argent al caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

amb núm. de matrícula 16956 atès que, d'acord amb els informes que figuren a 

l'expedient, l'acció per sol·licitar l'atorgament de la medalla d'honor al sofriment 

es troba prescrita, ja que els fets pels quals es pretén el reconeixement van succeir 

l'any 1983, tot això d'acord amb l'article 121-20 de la Llei  29/2002, de 30 de 

desembre, Codi Civil de Catalunya i l'article 1964 del Codi Civil. 

 

6.- (2018/557)  ATORGAR la Medalla al Mèrit Cívic a Fundació PROA (Proactiva 

Open Arms) per la seva tasca humanitària i la seva implicació en la defensa i 

protecció dels Drets Humans. 

 

7.- (649/18)  APROVAR les modificacions de les taules retributives municipals 

consistents en l’increment del 0,25% ratificat pel Consell de Ministres de 13 de 

juliol i d’acord amb l’article 18.Dos, segon paràgraf, de la Llei 6/2018, de 3 de 

juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, amb efectes 1 de 

juliol de 2018, tal i com s’annexa. APROVAR les modificacions de les taules 

retributives municipals com a resultat de l’aprovació per part del Plenari 

Municipal de l’Acord de Condicions de Treball 2017-2020, tal i com s’annexa. 

APROVAR les modificacions de la relació de categories professionals que 

conformen la plantilla del personal de l’Ajuntament de Barcelona, com a resultat 

de l’aprovació per part del Plenari Municipal de l’Acord de Condicions de Treball 

2017-2020, tal i com s’annexa. 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. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

8.- (18PL16549)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

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

declaració d'Àrea de Tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels 

terminis d'edificació, 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. 

 

9.- (18PL16550)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

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

l'obtenció d'habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, 

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 
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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. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

10.- (18PL16551)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic i de 

Millora Urbana d'ampliació de la piscina municipal de Sant Sebastià, a Barcelona, 

promogut per l’Institut Barcelona Esports (IBE). 

 

Districte de l'Eixample 

 

11.- (18PL16541)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ordenació de l'edifici 

d'habitatges públics situat a la plaça de les Glòries a l'illa delimitada pels carrers 

Gran Via, plaça de les Glòries, Castillejos i nou vial definit pels Encants, 

d’iniciativa municipal a proposta de l'Institut Municipal de l'Habitatge i 

Rehabilitació; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 

què 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. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

12.- (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 què 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 Gràcia 

 

13.- (18PL16547)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM en sòls de la UA-

5 i part de la UA-3 de l'MPGM en l'àmbit de l'avinguda de l'Hospital Militar-

Farigola, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què 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 
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s’incorpora a aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

14.- (18PL16555)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació de 

l'equipament docent situat a l'avinguda Vallcarca 200-222, al Districte de Gràcia, 

d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

15.- (18PL16559)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana a l'àmbit situat al carrer 

Farigola núm. 21-25 i núm. 34-40, d’iniciativa municipal; amb les modificacions 

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

a l’expedient, i RESOLDRE l’al·legació presentada 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; informes, tots dos, 

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

 

16.- (17PL16470)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità al barri 

de Vallcarca en l'àmbit situat a l'entorn de l'avinguda i el Viaducte de Vallcarca, i 

els carrers de Gustavo A. Bécquer i Farigola, 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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

17.- (18SD0170 CO) APROVAR el Conveni de delegació per la Generalitat de Catalunya a 

l’Ajuntament de Barcelona de les competències per a la gestió directa del Port 

Olímpic de Barcelona; ACCEPTAR aquesta  delegació d’acord amb les 

condicions de l’esmentat conveni, condicionada al corresponent acord per part del 

Govern de la Generalitat de Catalunya;  FACULTAR la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, 

Quarta Tinenta d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de 

tots aquells documents que se’n puguin derivar. 

 

18.- (98g41)  DESESTIMAR la sol·licitud formulada el 23 d’abril de 2018 pel Sr. 

Rafael de Gispert i Boix, en nom i representació de la societat mercantil Espais 

Catalunya Inversions Immobiliàries SLU “en liquidació”, de substitució de la 

garantia complementària d’1.000.000,00 euros que Espais Catalunya Inversions 

Immobiliàries SL va constituir el 21 de març de 2013, per una caució equivalent a 

l’import de 201.537,26 euros; pel motiu de garantir el compliment de les 

obligacions de l’article 16 del Plec de clàusules econòmico administratives 

particulars del contracte de 14 de maig de 2001 de concessió de l’Ajuntament de 

Barcelona per al desenvolupament de la UA13 del PERI “Diagonal-Poblenou”, 
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que va ser adjudicat a Espais Catalunya Inversions Immobiliàries SL, d’acord i 

pels motius que figuren als informes de 30 de maig de 2018 de la Direcció dels 

Serveis Jurídics de l’Ajuntament, de 23 de juliol de 2018 de la Direcció de Serveis 

de Gestió Urbanística i de 23 de juliol de 2018 de la Direcció de Serveis Jurídics 

de l’Institut Municipal d’Urbanisme, i que a efectes de motivació s’incorporen a 

l’expedient. 

 

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 amb les modificacions següents:  

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT. 

 

a) Es modifica el redactat del punt 12. 

 

(17PL16503) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 

92.1.b del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 

d’agost), del Pla Especial Urbanístic de modificació d'ús de l'equipament privat 

situat al carrer Escoles Pies 51, promogut per Mediker Spain S.L., atesa la petició 

formulada pel promotor a fi d’introduir esmenes en el document, i tot això 

d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a 

l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als 

promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent 

al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries per a 

continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del 

procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present 

acord als promotors del Pla. 

 

B) S’afegeix el punt següent:  

 

(20190001)  INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de recollida de 

residus municipals i neteja de l'espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-27), 

amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 
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18000780, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació de 2.456.595.293,44 euros, IVA 

inclòs, i amb un valor estimat del contracte de 3.254.020.934,38 euros; La 

distribució per als lots del pressupost total de licitació és la següent: LOT núm. 1, 

Zona Centre, per un import de 930.710.626,48 euros IVA inclòs; LOT núm. 2, 

Zona Oest, per un import de 568.743.360,56 euros IVA inclòs; LOT núm. 3, Zona 

Nord, per un import de 415.418.645,44 euros IVA inclòs; LOT núm. 4, Zona Est i 

neteja de platges, per un import de 541.722.660,96 euros IVA inclòs; APROVAR 

les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 

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

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 2.233.268.448,58 

euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 223.326.844,86 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; ENCARREGAR als òrgans que tot seguit s’enumeren 

l’adopció dels actes assenyalats en cada cas per a l’execució de l’esmentat 

contracte: a) A la Comissió de Govern: La incoació dels expedients relatius a 

l’exercici de les prerrogatives assenyalades a l’article 190 de la Llei 9/2017 de 

contractes del sector públic (LCSP); l’aprovació de les modificacions del 

contracte previstes al PCAP quan no comportin despesa o aquesta sigui igual o 

inferior a 15.000.000,00 d’euros; acordar la suspensió temporal del contracte, 

aprovar el pagament directe a subcontractistes en els casos previstos pel PCAP; b) 

A la Gerència de l’àmbit material del contracte: la resolució d’incidències 

sorgides durant l’execució del contracte, prevista per l’article 97 del Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques; l’aprovació de la liquidació del 

contracte amb saldo favorable al contractista si aquest és conseqüència de 

l’aplicació de l’article 309.1 de la LCSP; la rectificació, de conformitat amb la 

normativa aplicable de procediment administratiu, d’errors materials, de fet o 

aritmètics, existents en la documentació del contracte i en els actes que es dictin 

per la seva adjudicació, execució i liquidació. 

 

 

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 
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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.- (DP-2018-27062) AUTORITZAR, amb efectes des de l’1 de juny de 2018, la transmissió 

de la concessió de l’ús privatiu del sòl i del subsòl de domini públic municipal 

d’una porció de 341 metres quadrats situada a la vorera de l’avinguda Río de 

Janeiro, davant dels números 56-66, on s’ha construït la rampa d’accés a 

l’aparcament soterrani de l’edifici existent a l’avinguda Río de Janeiro 60-66, a 

favor de la societat Proyecto Miref Cinco SLU, amb NIF B66487448, atès que 

aquesta societat ha esdevingut propietària de l’immoble, CONDICIONAR 

l’efectivitat de la present transmissió a l’ingrés per Proyecto Miref Cinco SLU a la 

Tresoreria Municipal, en el termini de quinze dies des de la notificació de la 

present resolució, de la quantitat de 9.475,13 euros, en concepte de garantia 

definitiva del contracte, FORMALITZAR el contracte corresponent i; 

FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

2.- (DP-2018-27188) APROVAR inicialment els Plecs de clàusules administratives particulars 

i de prescripcions tècniques que hauran de regir la licitació i adjudicació 

mitjançant concurs públic d’un dret de superfície sobre la parcel·la resultant “E” 

del projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-

Ronda), per a la construcció i explotació d’un edifici destinat a oficines per petites 

i mitjanes empreses i espai de treball coworking relacionades amb l’activitat del 

Campus Diagonal-Besòs; TENIR per elevat automàticament aquest acord 

d’aprovació inicial a definitiva un cop el Consorci del Campus Interuniversitari 

Diagonal-Besòs sotmeti els Plecs a informació pública, d’acord amb l’article 66.1 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni 

dels Ens Locals i no s’hi formulin reclamacions o al·legacions; CONSTITUIR el 

referit dret de superfície sobre la parcel·la resultant “E” del projecte de 

reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda), i en favor 

de l’adjudicatari que resulti de la convocatòria de la concurrència pública 

aprovada per Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, posant el sòl 

a disposició efectiva de l’adjudicatari, en compliment de l’encàrrec efectuat en el 

conveni de 4 de maig de 2015, amb el deure per part del Consorci del Campus 

Interuniversitari Diagonal-Besòs de comunicar formalment als copropietaris del 

sòl, l’entitat que resulti adjudicatària; FORMALITZAR la constitució del dret de 

superfície en escriptura pública per tal de permetre la seva posterior inscripció en 

el Registre de la Propietat; FACULTAR a l’Alcaldia per a la realització de totes 

les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar els presents acords; i 

NOTIFICAR el present acord al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-

Besòs. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 
 

3.- (020/2018 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor 

Javier Edrosa Pérez, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del 

Districte d’Horta-Guinardó -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia del 

28 de juny de 2018, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un 

percentatge del 75% per resolució del 4 de juliol de 2018- i l’activitat privada per 

compte propi que declara, com a treballador autònom d’establiment de begudes. 

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. 
 

4.- (848/18)  APROVAR inicialment el reglament per a la igualtat de gènere a 

l’Ajuntament de Barcelona; 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. 

 

5.- (849/18)  APROVAR inicialment l’ordenança reguladora de l’administració 

electrònica de l’Ajuntament de Barcelona; 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. 
 

6.- (0494/16)  MODIFICAR l’Acord Marc, amb número de contracte 16002540, que té 

per objecte la fixació de les condicions per a la contractació dels serveis de 

telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils, serveis de numeració 

especial i accés a Internet per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus 

organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació 

municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit d’incloure dintre 

del seu àmbit d’aplicació les entitats vinculades a l’Ajuntament que s’indiquen a 

continuació: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, amb número 

de NIF G-65760431, (Lot 1, 2 i 3); Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 

amb número de  NIF P-0800075D  (Lot 1). Tot això, en virtut del que estableix 

l'art. 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 

el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, d’aplicació segons el que 

preveu la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, la clàusula 20 del PCAP i segons compareixences 

signades per l’empresa adjudicatària que s’incorporen a l’expedient. REQUERIR 

l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF A80907397, adjudicatària del Lot 1 

(Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres i serveis de 

dades), del Lot 2 (Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils i el Lot 3 

(Serveis de numeració especials a l’empresa), per tal que comparegui a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 

Recursos per a formalitzar la modificació contractual esmentada en el termini de 

15 dies hàbils des de la tramesa de la present notificació. 
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7.- (0891/18)  INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el 

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

pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona així 

com la neteja i desbrossament de solars, el manteniment de places dures i el 

suport logístic a activitats que es desenvolupen al districte, per als anys 2019-

2021, amb núm. de contracte 18003447, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

utilització del procediment obert, amb un valor estimat de 36.416.851,45 euros i 

amb un pressupost total de licitació de 23.605.923,24 euros, IVA inclòs, 

determinat en funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot 1: 

Districte de Ciutat Vella per un import de 2.224.823,25 euros IVA inclòs; Lot 2: 

Districte de l’Eixample per un import d'1.794.997,38 euros IVA inclòs; Lot 3: 

Districte de Sants-Montjuïc per un import de 3.108.470,67 euros IVA inclòs; Lot 

4: Districte de les Corts per un import d'1.185.251,07 euros IVA inclòs; Lot 5: 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi per un import de 2.755.524,21 euros IVA inclòs; 

Lot 6: Districte de Gràcia per un import d'1.797.049,41 euros IVA inclòs; Lot 7: 

Districte d’Horta-Guinardó per un import de 2.558.149,20 euros IVA inclòs; Lot 

8: Districte de Nou Barris per un import de 2.738.272,47 euros IVA inclòs; Lot 9: 

Districte de Sant Andreu per un import de 2.196.572,82 euros IVA inclòs; Lot 10: 

Districte de Sant Martí per un import de 3.246.812,76 euros IVA inclòs; 

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 

l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s'indiquen en aquest document  amb el següent desglossament: pressupost net 

19.509.027,57 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

4.096.895,67 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. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

8.- (20180334)  APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic 

per a l’any 2018 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport 

Metropolità de l’àrea de Barcelona en execució del Pla Marc 2014-2031; 

AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 

45.198.159,36 euros a favor de l’Autoritat del Transport Metropolità – Consorci 

per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de 

Barcelona, amb NIF P5890049I, corresponent a l’import restant de l’aportació de 

l’Ajuntament de Barcelona a l’ATM de 157.586.988,29 euros, pel finançament 

del servei de transport públic per a l’any 2018, d’acord amb aquest conveni i amb 

el Pla Marc de finançament 2014-2031; FACULTAR el Gerent d’Ecologia 

Urbana per la signatura del conveni; NOTIFICAR el present acord a l’Autoritat 

del Transport Metropolità; PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat de 

conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 

administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern 
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9.- (01-2015CD51918) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

per a la instal·lació d’un ascensor en l’ull de l’escala, per tal de millorar-ne 

l’accessibilitat, a la finca ubicada al carrer Proclamació 19 i, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a la Comunitat de 

Propietaris carrer Proclamació 19, representada per Antonio Hidalgo González, 

una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada per l’admissió de l’esmentat comunicat diferit per 

les obres d’ubicació d’un ascensor al carrer Proclamació 19, atès que s’ajusta a 

l’establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de 

la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre 

instal·lacions, construccions i obres, que ascendeix a 2.143,03 euros, pel que fa a 

la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una 

bonificació de 1.928,73 euros, quedant només obligat a pagar 214,30 euros. 

DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

10.- (01-2016CD31315) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

per a la instal·lació d’un ascensor, per tal de millorar-ne l’accessibilitat, a la finca 

ubicada al carrer Hospital 97 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a 

l’any 2018, CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris carrer Hospital 97, 

representada per Carlos Franco Rodríguez, una bonificació del 90% sobre la quota 

de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió de 

l’esmentat comunicat diferit per les obres d’ubicació d’un ascensor al carrer 

Hospital 97, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.3 de l’esmentada 

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

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

ascendeix a 2.716,85 euros pel que fa a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 

90%, la qual cosa representa una bonificació de 2.445,16 euros, quedant només 

obligat a pagar 271,69 euros. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

11.- (01-2017CD13042) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la supressió de barreres arquitectòniques i millora de les 

condicions d’accessibilitat de l’accés i el vestíbul de l’edifici ubicat a Via 

Laietana 51, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, 

CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de Via Laietana 51, representada per 

Cristina Gómez García, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit 

d’obres a realitzar destinades a la supressió de barreres arquitectòniques i millora 

de les condicions d’accessibilitat a l’edifici de Via Laietana 51, atès que s’ajusta a 

l’establert en l’article 7è.A1 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de 

la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 

instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.261,74 euros, es redueix en 

un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 1.135,56 euros, quedant només 

obligat a pagar 126,17 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

12.- (01-2017CD29500) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar consistents en la rehabilitació de la coberta del volum central de 

l’edifici, en l’edifici ubicat al carrer Balboa 19-27 i, de conformitat amb 
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l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a la Fundació Privada 

Escola Vicenciana, representada per Xavier Muniesa López, una bonificació del 

65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada 

per l’admissió del comunicat diferit, en sòl qualificat urbanísticament 

d’equipament, al carrer Balboa,19-27, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 

7è.A1 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la 

seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, 

construccions i obres que ascendeix a 372,42 euros, es redueix en un 65%, la qual 

cosa representa una bonificació de 242,07 euros, quedant només obligat a pagar 

130,35 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

13.- (01-2017CD52754) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la reforma d’un local situat a la planta baixa porta 3 de l’edifici 

ubicat al carrer Sant Oleguer, 17-19 i,  de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 

per a l’any 2017. CONCEDIR al Servei Català de la Salut, representat per Pilar 

Boixareu Gomà, una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit 

d’obres a realitzar destinades a equipament comunitari executades en terreny 

qualificat urbanísticament com d’equipament, al carrer Sant Oleguer 17-19, planta 

baixa Porta 3, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.A1 de l’esmentada 

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

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

ascendeix a 25.416,13 euros, es redueix en un 70%, la qual cosa representa una 

bonificació de 17.791,29 euros, quedant només obligat a pagar 7.624,84 euros per 

aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

14.- (01-2017CD58375) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la instal·lació d’un ascensor, per tal de millorar-ne l’accessibilitat, 

situat al carrer Sant Antoni Abat 13 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 

per a l’any 2018; CONCEDIR a Sant Antoni Abat Succés, SL, representada per 

Sergi Canal Domingo, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit 

d’obres d’ubicació d’un ascensor al carrer Sant Antoni Abat 13, atès que s’ajusta 

a l’establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de 

la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre 

instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.371,47 euros pel que fa a la 

ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una 

bonificació de 2.134,32 euros, quedant només obligat a pagar 237,15 euros. 

DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

15.- (01-2017LL50554) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

relatives a la instal·lació d’un ascensor dins de l’ull de l’escala per tal de millorar-

ne l’accessibilitat, a l’edifici ubicat al carrer Sant Pere més Alt 74 i,  de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2018. CONCEDIR a la CP 

Sant Pere Més Alt, 74, representada per Eudald Pérez Mayol, una bonificació del 

90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada 

per les obres d’ubicació d’un ascensor al carrer Sant Pere més Alt 74, donat que 
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s’ajusta a l’establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a 

l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de 

l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.330,30 

euros pel que fa a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa 

representa una bonificació de 2.097,27 euros, quedant només obligat a pagar 

233,03 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

16.- (01-2017LL64031) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per a la instal·lació d’un ascensor, per tal de millorar-ne l’accessibilitat, 

a l'edifici situat a la Baixada de Viladecols 2 i, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 2.1 per a l’any 2018. CONCEDIR a la CP Baixada de Viladecols 2, 

representada per Jordi Pujol Ferrusola, una bonificació del 90% sobre la quota de 

l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per les obres d’ubicació 

d’un ascensor a Baixada de Viladecols 2, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 

7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la 

seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, 

construccions i obres que ascendeix a 2.696,75 euros pel que fa a la ubicació de 

l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 

2.427,08 euros, quedant només obligat a pagar 269,68 euros. DONAR-NE trasllat 

a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

17.- (01-2018LL25733) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

a realitzar per la conservació i reparació menors dels tancaments practicables del 

pati gran en un edifici catalogat d’interès nacional (nivell de protecció B) ubicat al  

carrer Sant Pere més Baix 7 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a 

l’any 2018. CONCEDIR a la Diputació de Barcelona una bonificació del 70% 

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 nacional amb nivell de protecció B, al carrer Sant Pere més Baix, 7, atès 

que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació 

a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de 

l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres, que ascendeix a 1.139,00 

euros, es redueix en un 70%, la qual cosa representa una bonificació de 797,30 

euros, quedant només obligat a pagar 341,70 euros per aquest concepte. DONAR-

NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

18.- (08-2015LL44396) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 

obres de construcció d’edifici destinat, entre d’altres, a 100 habitatges de 

protecció oficial i 100 places d’aparcament de cotxes vinculats, als terrenys situats 

al carrer Inca número 1-7 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 

2015. CONCEDIR a Fem Ciutat, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 

llicència, de 28 de desembre de 2015 (exp. 08-2015LL44396) a la part amb 

protecció; donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, 

en tant que es tracte d’obres destinades a la venda d’habitatge social de promoció 

pública o per entitats sense ànim de lucre, adreçades al compliment del Pla 

d’habitatge de Barcelona 2008-2016; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

 

19.- (17PL16496)  PRORROGAR pel termini d’un mes, el període d’exposició pública de la 

Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit del Casc Antic d’Horta, de la 

plaça Bacardi, dels carrers Campoamor i Salses i, dels àmbits discontinus de les 

cases de Periodistes, d’iniciativa municipal,  acordat per la Comissió de 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 18 de juny de 2018, atesos els 

motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 

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

per tant, que l’exposició pública finalitzarà el dia 25 d’octubre de 2018; 

PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i DONAR-NE 

compte al Consell Municipal. 

 

20.- (18PL16563)  APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

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

regulació de l'Institut d'Horta, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci 

d’Educació de Barcelona; 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. 

 

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: 

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20184009)  ADJUDICAR el contracte núm. 18000965L01, que té per objecte 

l’adquisició de 6 bombes urbanes lleugeres (BUL), per al Servei de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de 

prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, a Iturri, 

SA, amb NIF A41050113, per un import d'1.804.110,00 euros (IVA inclòs) i 

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

d’acord amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, tot 

subordinant la seva realització al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius Pressupostos municipals. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 

l'esmentada quantitat, de la qual 1.491.000,00 euros corresponen al preu net i 

313.110,00 euros a l'IVA, amb càrrec a la partida 0401-63305-13612 i als 

pressupostos de 2018, 2019 i 2020. ADJUDICAR el contracte núm. 

18000965L02, que té per objecte l’adquisició de 2 bombes urbanes pesades 

(BUP), per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord amb 

les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació 

pública sostenible, a Iveco España SL amb NIF B61768511, per un import de 

822.316,00 euros (IVA inclòs) i d'acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l'oferta més avantatjosa d’acord amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient, tot subordinant la seva realització al crèdit 

que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals. 

DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat, de la qual 679.600,00 

euros corresponen al preu net i 142.716,00 euros a l'IVA, amb càrrec a la partida 

0401-63305-13612 i als pressupostos de 2018, 2019 i 2020. ANUL·LAR part de 

l'autorització de despesa, per un import de 213.574,00 euros, per baixa en 

l’adjudicació del contracte inicial número 18000965, de subministrament de 6 

vehicles autobomba urbana lleugera i 2 vehicles autobomba urbana pesada, per al 

Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions 

del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública 

sostenible, desglossat en 2 lots, amb càrrec als pressupostos i a la partida 

esmentades anteriorment. APROVAR les relacions comptables D-2643 i D-2644 

corresponents a les adjudicacions dels lots 1 i 2 respectivament. DESIGNAR com 

a responsable d’ambdós contractes al cap de la Unitat de Recolzament Tècnic de 

l'SPEIS. FORMALITZAR els contractes 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. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió 

de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 

2.- (71/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carme Muntaner 

Alsina (mat. 6100191), entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arxivística a 

l’Arxiu Històric de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions 

pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.AC.30), i l’activitat privada per 

compte propi, concretament de descripció, transcripció i traducció de 

documentació històrica. 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. 

 

3.- (507/2018)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Beatriz Huarte 

Fournier (mat. 25354) entre la seva activitat municipal com a funcionària de 

carrera amb la categoria professional de Tècnica Superior en Enginyeria, amb 

destinació a la Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerència d’Ecologia 

Urbana, on ocupa el lloc de treball de Gestió de Projectes (70.10.GE.10), i 

l’activitat privada per compte d’altri com a docent a l’Escola Superior de Disseny 

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. 

 

4.- (0888/18)  INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el lloguer de 

material d’infraestructures necessari per al desenvolupament dels actes culturals  i 

populars dels Districtes de l’Ajuntament de Barcelona durant el període  2019-

2021, amb núm. de contracte 18003434, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 

4.611.163,98 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris, distribuït 

en els següents lots: Lot 1: Districte de Ciutat Vella per un import de 726.000,00 

euros IVA inclòs; Lot 2: Districte de l’Eixample per un import de 480.000,00 

euros IVA inclòs; Lot 3: Districte de l’Eixample-Oficina Promoció Econòmica 
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per un import de 60.000,00 euros IVA inclòs; Lot 4: Districte de Sants-Montjuïc 

per un import de 380.000,00 euros IVA inclòs; Lot 5: Districte de les Corts per un 

import de 220.329,98 euros IVA inclòs; Lot 6: Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

per un import de 242.000 euros IVA inclòs; Lot 7: Districte de Gràcia per un 

import de 435.600,00  euros IVA inclòs; Lot 8: Districte d’Horta Guinardó per un 

import de 494.000 euros IVA inclòs; Lot 9: Districte de Nou Barris per un import 

de 700.000,00 euros IVA inclòs; Lot 10: Districte de Sant Andreu per un import 

de 340.000,00 euros IVA inclòs; Lot 11: Districte de Sant Martí per un import de 

533.234 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 

plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 

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

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

pressupost net 3.810.879,32 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 

l'IVA de 800.284,66 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-NE compte a 

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

Prevenció. 

 

 ES RETIRA la proposta precedent. 

 

5.- (14002777-001) PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 

acord pel període comprès des de l'1 de desembre de 2018 fins el 30 de novembre 

de 2019, el contracte 14002777-001 que té per objecte la construcció, 

manteniment i gestió energètica de la central de producció de climatització de les 

cases consistorials de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a la UTE Soler 

Energy Serv.y Electrom.So, amb NIF U66395856, per un import total de 

67.324,15 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 

consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 

contracte per un import de 67.324,15 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. 

 

6.- (16001920-002) PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 

acord pel període comprès des del 24 d'octubre de 2018 fins el 23 d'octubre de 

2019, el contracte 16001920-002 que té per objecte la contractació del servei de 

trasllat i moviment d'arxius i mobiliari vari municipal i els serveis d'assistència i 

ornamentació d'actes ciutadans i protocol·laris, adjudicat a l'empresa Ara Vinc, 

SL, amb NIF B59460618, per un import total de 328.927,37 euros (IVA inclòs), 

d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 

328.927,37 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. 

 

7.- (17S17558)  APROVAR l’addenda a l’encàrrec de gestió signat entre l’Ajuntament de 

Barcelona i Barcelona Activa, SAU SPM, el 28 de desembre de 2017, per a 

l’ampliació del termini d’execució i la despesa de la gestió per a l’assistència 
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tècnica a la implementació dels programes d’Innovació Digital. AMPLIAR 

l'autorització i disposició de la despesa per un import de 122.819,00 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 

corresponent, a favor de Basa Barcelona Activa, SA, amb NIF A58295296, per a 

la  implementació dels programes d’Innovació Digital. 

 

8.- (548/2018)  APROVAR el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle (Funitec La Salle) que 

té per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, amb vigència de dos anys 

naturals comptats a partir del 18 d’octubre de 2018, i renovable expressament per 

períodes anuals, amb un màxim de dues pròrrogues d’acord amb la normativa 

vigent. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent 

d’Alcaldia, per a la signatura del present Conveni. DONAR-NE compte a la 

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

Prevenció. 

 

9.- (18S13114)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per a la 

millora d'avaluació per dissenyar les accions de prevenció en el marc del servei 

d’orientació jurídica de la ciutadania de Barcelona a l'OAC de Sant Miquel, que 

instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb 

caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.1.a) de la normativa 

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

import de 100.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 

import de 100.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en 

el pressupost posterior a l’actual, a favor de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, amb NIF Q0863003J, per a la millora d'avaluació per dissenyar les 

accions de prevenció en el marc del servei d’orientació jurídica de la ciutadania de 

Barcelona a l'OAC de Sant Miquel. FACULTAR el Tercer Tinent d'Alcaldia 

l'Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà per a la signatura de l'esmentat conveni i 

qualsevol altre document que se'n pugui derivar. REQUERIR l'entitat beneficiària 

per tal que presenti en data màxima 31 de març de 2019 i de 2020, 

respectivament, el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i 

justificació dels fons rebuts pels anys 2018 i 2019. Aquest haurà de contenir 

memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts 

i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de les 

despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que 

hagin finançat l'activitat subvencionada, tal i com consta al pacte catorzè del 

conveni esmentat. 

 

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

el document de 13 de setembre de 2018. 

 

 RESTA SOBRE LA TAULA la proposta precedent.  
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11.- (2018/549)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació Solidaritat UB pel Projecte “Recerca ciutadania global – Programa 

suport al Treball de Batxillerat”, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 

mitjançant concessió directa i 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 53.000,00 euros, que representa el 50% del projecte, 

que té un import de 106.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 

per un import de 53.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48740/23291/0701 a 

favor de la Fundació Solidaritat UB amb CIF G61084950. 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 5è del conveni. FACULTAR el Primer 

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

conveni. 

 

12.- (3–135/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-135/2018 de modificacions de crèdit, 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 233.733,06 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. 18090391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

13.- (10SD/18)  ACCEPTAR la subvenció per un import total màxim d'1.123.629,80 

euros, atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 

aquest Ajuntament, pel finançament de les despeses de funcionament i despeses 

de personal del Conservatori Municipal de Música del curs 2016-2017. 

DECLARAR que aquesta corporació no incorre en cap dels supòsits que estableix 

l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

DECLARAR que ni aquesta corporació local ni cap organisme d’aquesta rep de la 

Generalitat i els seus organismes autònoms cap altra subvenció pel mateix 

concepte. 

 

14.- (11SD/18)  ACCEPTAR la subvenció per un import total màxim de 293.590,24 

euros, atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 

aquest Ajuntament, per al sosteniment del funcionament de les Escoles 

Municipals de Música de Barcelona, per al curs  2016-2017. DECLARAR que 

aquesta corporació no incorre en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. DECLARAR que ni 

aquesta corporació local ni cap organisme d’aquesta rep de la Generalitat i els 

seus organismes autònoms cap altra subvenció pel mateix concepte. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

15.- (14004104-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 

contracte 14004104-002 que té per objecte la gestió del Centre per la Igualtat i 

Recursos per a dones (CIRD), adjudicat a l'empresa UTE CIRD II Suara-Fundació 

Surt UTE, amb NIF U66425927, per un import màxim de 23.547,76 euros (IVA 

inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. 

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

import de 23.547,76 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que 

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

suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 1.177,39 euros l'import del 

reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 

comparegui a les dependències per a la seva formalització en el termini de 15 dies 

hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

 

16.- (1432/17)  APROVAR l’addenda de resolució del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, que fixava les condicions per a l’execució i el 

finançament de les obres de reforma interior dels espais del Disseny Hub 

Barcelona per ubicar-hi el Disseny Lab. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Jaume Asens i 

Llodrà, Tercer Tinent d’Alcaldia de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i 

Transparència per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document 

que se’n pugui derivar. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

17.- (2018GAMI_2) APROVAR la revisió de les tarifes i cànons aplicables als aparcaments 

de concessió municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de setembre de 2018 

en base a la variació semestral (desembre 2017/ juny 2018) de l’IPC de Catalunya 

que ha estat de l'1,3%, d’acord amb l’informe del tècnic del Departament 

Estratègic de la Mobilitat de 27 de juliol 2018 que s’incorpora a l’expedient, i en 

compliment del que disposa l’Acord de 12 de juliol de 2007 de la Comissió de 

Seguretat i Mobilitat. 

 

Districte de l'Eixample 

 

18.- (2BC 2017/169) APROVAR inicialment 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; 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. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

 

19.- (3BD 2018/029) APROVAR inicialment 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; 

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 d'Horta-Guinardó 

 

20.- (7BD 2016/145) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer 

d’Olvan, al barri de Sant Genís dels Agudells, al Districte d'Horta-Guinardó 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 716.571,86 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 les bases del conveni de cessió d'ús de les 

instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas 

aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió a favor d’Endesa Distribución 

Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent del Districte 

d’Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les 

circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la 

Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 

elèctric 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 Nou Barris 

 

21.- (8BD 2018/068) APROVAR inicialment 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; 

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. 
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Districte de Sant Martí 

 

22.- (10BD 2015/109) APROVAR inicialment el Projecte executiu i estudi de seguretat i salut 

de reurbanització de la plaça Victòria Kent, al Districte de Sant Martí 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’1.128.212,03 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 

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

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

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

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

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

examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

23.- (10BD 2017/073) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la plaça 

Josep Maria Huertas, al Districte de Sant Martí 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 

951.943,26 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

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

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

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

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

Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

24.- (10BD 2017/206) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de l’àmbit 

entre els carrers Fresser, Trinxant i Indústria, al Districte de Sant Martí 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 580.215,38 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 

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

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

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

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

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

examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

b) Mocions 

 

  

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

a les onze hores i trenta minuts. 


