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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 16 de maig de 2019

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 16 de
maig  de  2019,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  DE  GOVERN  en  sessió  ordinària,  sota  la
presidència  de  la  Ima.  Sra.  Laia  Ortiz  Castellví,  en  substitució  de  l’Excma.  Sra.
Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres i els Ims. Srs.: Janet Sanz
Cid, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi
Badia Casas, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Laura
Pèrez Castaño i Jaume Asens Llodrà.

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

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10:00
hores.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 9 de maig de 2019,
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN
les resolucions següents:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

1. – (PiJ  19/0006-00-CP/01  )  Acord  del  Consell  d’Administració  de  Parcs  i  Jardins  de
Barcelona, Institut Municipal, de 25 de març de 2019, que convoca procediment obert
per l’adjudicació del  contracte de  la  prestació del  servei  de manteniment d'àrees de
joc infantil, espais lúdics, àrees per a gent gran, circuits de salut i calistènia, tanques i
elements de joc de les àrees d'esbarjo de gossos, bancs, papereres, taules de picnic,
taules de ping-pong i futtoc, cistelles de bàsquet i senyalització dels parcs i jardins  de
la ciutat de Barcelona i d'implementació de sistemes d'informació sobre els usuaris
amb mesures de contractació pública sostenible, amb un import de licitació de
8.743.449,79 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys i distribuïts en 2 lots.

2. – (PiJ 19/0012-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, d'1 de març de 2019, que adjudica el contracte del subministrament de

 



CG 18/19 2/30

material auxiliar de jardineria, ferreteria, pintures (derivats i complements) i neteja,
amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible  a  l’empresa  Torres  y  Saez
Distribución, SA, amb CIF A15027881, per un import de 850.000,12 euros (IVA inclòs
del 21%) i un termini d’execució de 2 anys.

Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi,
Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí

3. – (100.1619.126L01) El Conseller delegat de BIMSA, en data 24 de gener de 2019, HA
RESOLT  adjudicar el contracte de les “obres relatives al projecte lot 3 per a la millora
de diversos parcs i jardins de la ciutat de Barcelona (4 lots) amb mesures de
contractació pública sostenible. Lot núm. 1: Lluís Companys, jardins Joan Brossa i jardí
de les Escultures – 100.1619.126L01”, a la mercantil Moix, Serveis i  Obres, SL, per un
import de 332.996,52 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
402.925,79 euros i un valor estimat del contracte de 486.313,72 euros (Iva exclòs) i
una durada de 5 mesos.

4. – (100.1619.126L02) El Conseller Delegat de BIMSA, el 24 de gener de 2019, ha resolt
ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  relatives  al  projecte  Lot  3  per  a  la  millora  de
diversos parcs i jardins de la ciutat de Barcelona (4 lots) amb mesures de contractació
pública sostenible. Lot núm. 2: Can Dragó, Josep Serra Martí, plaça de les Palmeres,
plaça de l’Abat Escarré i Rambla Prim – 100.1619.126L02”, a la mercantil Tratamiento,
Acondiciomamiento de Ladera y  Obras,SA (TALIO), per un import de 556.316,11
euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de  673.142,49 euros i un
valor estimat del contracte de 824.216,45 euros (IVA exclòs) i una durada de 6 mesos.

5. – (100.1619.126L03) El Conseller Delegat de BIMSA, el 24 de gener de 2019, ha resolt 
ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  relatives  al  projecte  Lot  3  per  a  la  millora  de
diversos parcs i jardins de la ciutat de Barcelona (4 lots) amb mesures de contractació
pública sostenible. Lot núm. 3: jardins de Can Cuiàs, Jardins Àurea Cuadrado i jardins
Clot  de  la  Mel  –  100.1619.126L03”,  a  la  mercantil  Drim  Medi  Ambient,  SL,  per  un
import de 517.623,57 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
626.324,52 euros i un valor estimat del contracte de 739.466,48 euros (Iva exclòs) i
una durada de 6 mesos.

6. – (100.1619.126L04) El Conseller Delegat de BIMSA, el 24 de gener de 2019, ha resolt
ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  relatives  al  projecte  Lot  3  per  a  la  millora  de
diversos parcs i jardins de la ciutat de Barcelona (4 lots) amb mesures de contractació
pública sostenible. Lot núm. 4: Creueta del Coll, escales Josep Maria Sert i jardins de
Joan  Ponce  –  100.1619.126L04”,  a  la  mercantil  Ambitec,  Servicios  Ambientales,  SAU,
per un import de 460.967,10 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la
quantitat de  626.324,52 euros i un valor estimat del contracte de 557.770,19 euros
(IVA exclòs) i una durada de 8 mesos.

Districte de Gràcia

7. – (040.1619.214) El Conseller Delegat de BIMSA, el 25 de gener de 2019, ha resolt 
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ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  d’execució  del  casal  de  barri  de  Can  Carol,  al
carrer Cambrils 28, al barri de Vallcarca, al districte de Gràcia a Barcelona amb
mesures  de  contractació  pública  sostenible  –  040.1619.214”,  a  la  mercantil
Constructora del Cardoner, SA, per un import de 883.776,92 euros (IVA exclòs) que
incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.069.370,07 euros i un valor estimat del
contracte d'1.065.289,73 euros (IVA exclòs) i una durada de 12 mesos.

Districte d'Horta-Guinardó

8. – (190.1619.038) El Conseller Delegat de BIMSA, el 15 de novembre de 2018, ha resolt
ADJUDICAR el contracte de les “Obres relatives al projecte executiu d’urbanització de
la cobertura de la Ronda de Dalt, entre el pk 10.5 i el pk 10.7 (avinguda del Jordà),
districte  d’Horta-Guinardó.  Fase  1  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible  -
190.1619.038”,  a  la  mercantil  Vias  y  Construcciones,  SA,  per  un  import  de
2.340.719,89 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
2.832.271,07 euros i un valor estimat del contracte de 3.384.228,02 euros (IVA exclòs)
i una durada de 7 mesos.

Districte de Nou Barris

9. – (055.1619.297L01)  El  Conseller  Delegat  de  BIMSA,  l'11  d’octubre  de  2018,  ha  resolt
ADJUDICAR el contracte de les “Obres de substitució dels vestidors del camp de futbol
Ciutat Meridiana per mòduls prefabricats provisionals al districte de Nou Barris de
Barcelona  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible  –  055.1619.297L01”,  a  la
mercantil Solvetia, SL, per un import de 215.828,89 euros (IVA exclòs) que incloent
IVA ascendeix a la quantitat de  261.152,96 euros i un valor estimat del contracte de
259.012,82  euros (Iva exclòs) i una durada de 4 mesos.

10. – (055.1619.297L02)  El  Conseller  Delegat  de  BIMSA,  l'11  d’octubre  de  2018,  ha  resolt
ADJUDICAR el contracte de les “Obres de substitució dels vestidors del camp de futbol
Ciutat Meridiana per mòduls prefabricats provisionals al districte de Nou Barris de
Barcelona  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible.  Lot  núm.  2:  Mòduls  –
055.1619.297L02”, a la mercantil Voracys, SL, per un import de 466.345,42 euros (IVA
exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de  564.277,96 euros i un valor
estimat del contracte de 578.099,93 euros (Iva exclòs) i una durada de 4 mesos.

11. – (055.1619.300) El Conseller Delegat de BIMSA, el 29 de novembre de 2018, ha resolt
ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  relatives  al  projecte  executiu  per  la
reurbanització de la plaça Sóller (F1) al barri de Porta, districte de Nou Barris a
Barcelona  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible  –  055.1619.300”,  a  la
mercantil ACSA, Obras e Infraestructuras, SAU, per un import de 2.366.221,71 euros
(IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de  2.863.128,27 euros i un valor
estimat del contracte de 3.421.044,44 euros (IVA exclòs) i una durada de 14 mesos.

12. – (055.1619.302) El Consell d’administració de BIMSA, el 28 de febrer de 2019, ha resolt
ADJUDICAR el contracte de les “Obres relatives al projecte executiu de reurbanització
dels interiors de Trinitat Nova. Fase 1. districte de Nou Barris a Barcelona amb
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mesures  de  contractació  pública  sostenible  -  055.1619.302”,  a  la  mercantil  ACSA
Obras e Infraestructuras, SA, per un import de 3.583.405,42 euros (IVA exclòs) que
incloent IVA ascendeix a la quantitat de  4.335.920,56 euros i un valor estimat del
contracte de 5.512.932,10 euros (IVA exclòs) i una durada de 10 mesos.

13. – (055.1619.323) El Conseller Delegat de BIMSA, el 24 de gener de 2019, ha resolt
ADJUDICAR el contracte de les “Obres d’ampliació de l’equipament existent i obres de
reurbanització (fase 2) de la plaça Sóller, al districte de Nou Barris de Barcelona amb
mesures de contractació pública sostenible – 055.1619.323”, a la mercantil CRC Obras
y Servicios, SL, per un import de 2.632.142,94 euros (IVA exclòs) que incloent IVA
ascendeix a la quantitat de  3.184.892,96 euros i un valor estimat del contracte de
3.599.494,84  euros (IVA exclòs) i una durada de 15 mesos.

14. – (055.1619.357)  El  Conseller  Delegat  de  BIMSA,  el  4  d’abril  de  2019,  ha  resolt
ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  relatives  al  projecte  executiu  de  la
reurbanització del c. de la Mina de la Ciutat, al districte de Nou Barris amb mesures de
contractació pública sostenible – 055.1619.357”, a la mercantil Agustí y Masoliver, SA
(AMSA), per un import d'1.370.556,24 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a
la quantitat d'1.658.373,05 euros i un valor estimat del contracte d'1.947.582,60
euros (IVA exclòs) i una durada de 11 mesos.

15. – (463.1619.013) El Conseller Delegat de BIMSA, el 29 de novembre de 2018, ha resolt
ADJUDICAR el contracte de les “Obres relatives a la separata per a l’execució del nou
vial de connexió contemplat en el projecte de connexió del c. Pedraforca amb el c. les
Agudes i  naturalització de talussos amb mesures de contractació pública sostenible –
463.1619.013”,  a  la  mercantil  José  Antonio  Romero  Polo,  SAU,  per  un  import
d'1.005.124,96 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat
d'1.216.201,20 euros i un valor estimat del contracte d'1.444.262,89  euros (IVA
exclòs) i una durada de 7,5 mesos.

Districte de Sant Andreu

16. – (060.1619.313) El Conseller Delegat de BIMSA, el 16 de novembre de 2018, ha resolt
ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  relatives  al  projecte  executiu  de  la
reurbanització del c. Caracas entre el c. Tucuman i el c. de Lima, al districte de Sant
Andreu  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible  -  060.1619.313”,  a  la
mercantil Copisa Constructora Pirenaica, SA, per un import de 2.346.955,74  euros
(IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de  2.839.816,45 euros i un valor
estimat del contracte de 3.401.795,98 euros (IVA exclòs) i una durada de 9 mesos.

17. – (060.1619.347) El Conseller Delegat de BIMSA, el 19 de desembre de 2018, ha resolt
ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  de  reurbanització  de  l’espai  exterior  del
poliesportiu Camp del Ferro i obertura de la prolongació del carrer Virgili al districte
de  Sant  Andreu  de  Barcelona  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible  –
060.1619.347”,  a  la  mercantil  UTE  Obrascon Huarte  Lain,  SA  -  Constructora  de  Calaf,
SAU, per un import de 850.509,78 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la
quantitat d'1.029.116,83 euros i un valor estimat del contracte d'1.265.639,54 euros
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(IVA exclòs) i una durada de 6 mesos.

18. – (060.1619.348) El Conseller Delegat de BIMSA, el 5 de desembre de 2018, ha resolt 
ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  d’adequació  interior  dels  locals  núm.  5,  6  i  7
per a l’ampliació de les oficines de l’EAIA Sant Andreu al passeig de Torras i Bages 135-
137 de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible – 060.1619.348”, a
la mercantil Voltes Connecta, SLU, per un import de 452.132,54 euros (IVA exclòs) que
incloent IVA ascendeix a la quantitat de  547.080,37 euros i un valor estimat del
contracte de 623.702,77 euros (IVA exclòs) i una durada de 5 mesos.

19. – (060.1619.400) El Conseller Delegat de BIMSA, el 7 de març de 2019, ha resolt
ADJUDICAR  el  contracte  de  les  “Obres  relatives  al  projecte  executiu  de  la
reurbanització del c. Pegàs, barri de la Sagrera, districte de Sant Andreu, Barcelona
amb mesures de contractació pública sostenible - 060.1619.400”, a la mercantil Bigas
Grup, SLU, per un import de 953.713,41 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix
a la quantitat d'1.153.993,23 euros i un valor estimat del contracte d'1.407.193,03
euros (Iva exclòs) i una durada de 8 mesos.

20. – (060.1619.409) El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 de març de 2019, ha resolt
ADJUDICAR el contracte de les “Obres de construcció d’un camp de futbol provisional
i  de  les  obres  de  reurbanització  del  carrer  Ciutat  d’Asunción  i  el  carrer  Tucumán,  al
barri de Baró de Viver al districte de Sant Andreu de Barcelona amb mesures de
contractació  pública  sostenible  –  060.1619.409”,  a  la  mercantil  COPCISA,  SA,  per  un
import de 1.933.041,44 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat
de  2.338.980,14 euros i un valor estimat del contracte de 2.824.363,49 euros (IVA
exclòs) i una durada de 9 mesos.

21. – (060.1619.453L01) El Conseller Delegat de BIMSA, el 3 de maig de 2019, ha resolt 
INICIAR  la licitació per a la contractació de les “Obres del nou casal d’entitats i centre
de serveis socials Porta Trinitat al districte de Sant Andreu de Barcelona amb mesures
de  contractació  pública  sostenible.  Lot  núm.  1:  Edificació  i  treballs  addicionals  –
060.1619.453L01, amb un pressupost de licitació de 3.705.390,45 euros, IVA exclòs,
que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 4.483.522,44 euros i un valor estimat de
4.714.017,93 euros, IVA exclòs i una durada de 14 mesos.

22. – (060.1619.453L02) El Conseller Delegat de BIMSA, el 3 de maig de 2019, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les “Obres del nou casal d'entitats i centre
de serveis socials Porta Trinitat al districte de Sant Andreu de Barcelona amb mesures
de contractació pública sostenible. Lot núm. 2: Instal.lacions  – 060.1619.453L02, amb
un pressupost de licitació de 1.173.089,54  euros, IVA exclòs, que incloent IVA
ascendeix a la quantitat de 1.419.438,34 euros i un valor estimat de 1.407.707,45
euros, IVA exclòs i una durada de 7 mesos.

b) Informes

1. – (I2019/001) Informe sobre el Projecte de reurbanització de La Rambla.
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ANTECEDENTS1.

La Rambla, coneguda mundialment per la seva singularitat, és un espai ciutadà on
conflueixen diverses experiències socials, culturals i econòmiques i, a la vegada, és un
eix físic de connexió entre el cor de la ciutat i el mar. Un passeig de 1.200 metres amb
un gran ús intensiu i punt de trobada que, sovint, pateix tensions per la forta pressió
turística. Carregada d’història i  escenari de grans esdeveniments, el passeig necessita
retrobar  l’equilibri  per  garantir  la  seva  funció  històrica  com  a  espai  públic  de
confluència per als veïns de Barcelona en harmonia amb els seus visitants.  

La  singularitat  d’aquest  espai  tan  emblemàtic,  prové  del  seu  origen,  la  seva  posició
geogràfica, i la seva transformació urbana. La Riera d’en Malla es desvia per construir
la muralla occidental de Barcelona, i  a partir del darrer terç del segle XVIII,  quan s’ha
acabat d’enderrocar aquesta muralla, per suprimir la barrera entre la ciutat antiga i el
seu creixement cap a la ciutat nova del Raval, es reconeix el valor de la centralitat i
amplitud del  nou espai  vertebrador de la  ciutat  del  XVIII  i  XIX,  on s’hi  van situant els
nous palaus i edificis representatius, a l’hora que es produeix un intensiu ús comercial
i ciutadà de l’espai, que mai s’ha extingit. 

2.   CRITERIS GENERALS DE LA RE-URBANITZACIÓ

La Rambla és un eix urbà que té una projecció internacional que va molt més enllà del
seus límits físics, però alhora s’ha de tenir molt present la seva gran rellevància com a
eix estructurador i vertebrador a escala dels seus  barris i de la ciutat de Barcelona. És
per  aquest  motiu  que  els  objectius  i  criteris  d’urbanització  de  La  Rambla  han  tingut
molt en compte la resolució dels aspectes funcionals i quotidians que a escala urbana
i de barri es requereixen, alhora que aposten per solucions que podrien apuntar cap a
un  nou  model  i  referent  de  disseny  urbà.  Un  model  d’espai  públic  basat  en  la
coexistència d’usos i els espais compartits.

3.    PROPOSTA GENERAL D’ORDENACIÓ

La Rambla presenta al llarg del seu recorregut de 1.235m de longitud, amplades
variables donada la geometria irregular de tot el seu traçat. Tot i que hi ha hagut
històricament diversos intents urbanístics de regularització del Passeig i les seves
façanes, la configuració actual de La Rambla és majoritàriament irregular.

És un eix complex i divers composat per una interessant seqüència d’espais singulars,
majoritàriament  corresponents  a  les  antigues  portes  d’entrada  a  la  ciutat  medieval,
que  en  l’actualitat  estan  estretament  relacionades  amb  l’arquitectura  i  l’arbrat  que
l’acompanyen.

La  nova  ordenació  de  La  Rambla  es  basa  en  l’optimització  de  l’espai  disponible  en
funció  de  la  racionalització  màxima  de  l’espai  destinat  als  diversos  usos  que  s’hi
produeixen.
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El  projecte  redueix  l’espai  rodat  a  un sol  carril  de  circulació  de 3,5m d’amplada, que
permet el pas de qualsevol vehicle de servei o de l’autobús. La Rambla serà un espai
de mobilitat rodada restringida a transport públic, veïns i serveis, restringint
totalment la mobilitat sense origen o destí al mateix passeig. La disminució de
l’amplada  de  circulació  permet  repartir  l’espai  sobrer,  principalment  a  les  voreres
laterals que passen a tenir una dimensió mínima, per a vianants, de 3m a partir de la
qual,  i  abans  del  carril  de  circulació  rodada,  es  situa  un  cordó  de  servei  d’usos
compartits, reversible per la càrrega i descàrrega, parades Bus, vehicles de neteja i
contenidors,  Bicing, etc. La zona reversible te la funció de guanyar espai per al
vianant durant la major part de dia, i facilitar una franja de servei en horari restringit,
per la distribució urbana de mercaderies. L’ampliació d’espai també s’aconsegueix en
el passeig central, millorant les condicions de vida dels arbres de la Rambla.

Aquesta nova disposició estableix una alineació longitudinal, clara i continua al llarg
de  tot  l’eix.  El  passeig  central  s’amplia  lleugerament  a  ambdós  costats  i  es  manté
elevat  i  delimitat  per  una  vorada  de  40cm  d’ample  i  12cm  d’alçada.  Les  voreres
laterals també es mantenen elevades i delimitades per una peça singular de 80cm
d’ample i 8cm d’alçada. Aquesta mateixa peça juga un paper important al llarg de tot
el límit de les voreres laterals de La Rambla, ja que és la mateixa peça que en els
espais de creuament i les zones de cordó de servei, es col·loca en forma de gual
remuntable,  per  afavorir  els  passos  de  vianants  i  l’accessibilitat  dels  vehicles  a  la
franja de servei. 

La nova proposta millora la permeabilitat i l’accessibilitat de tot l’espai urbà al llarg de
La Rambla. Creant un espai públic més permeable en ambdós sentits, longitudinal i
transversal, i connectant l’estructura urbana de l’entorn, per teixir un únic espai que li
sigui propi.
La singularitat de la proposta també es veu projectada en tres “espais majors’ al llarg
de  l’eix,  que  conformen  unitats  paisatgístiques  d’especial  interès,  per  la  seva
configuració  espacial  i  arquitectònica.  S’ha  concretat  en  tres  espais  clau  i  de  gran
rellevància dins el traçat:

Esplanada Betlem-Palau Moja•
El Pla de l’Ös-Liceu•
El Pla del Teatre-Teatre Principal•

Aquests espais esdevenen unitaris entre façanes i passeig central, amb un pla
horitzontal continu o plataforma única. Són espais relacionats amb els principals
punts de creuament entre el barri Gòtic i el Raval, són espais singulars que teixeixen
una unitat entre arquitectura, paisatge urbà i espai públic.

Les solucions de la nova ordenació estableixen els mitjans per aconseguir una
correcta  interacció  entre  usos  i  fluxos  dins  d’un  mateix  espai,  principalment  en  la
racionalització  de  l’activitat  privada  a  l’espai  públic,  amb  l’alleugeriment  d’elements
que actualment sobre-ocupen el passeig.
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En  relació  a  l’ordenació  i  ocupació  de  l’espai  urbà,  el  projecte  recull  els  criteris  clau
definits  pel  Pla  Especial  d’Ordenació  de  La  Rambla  i  pel  Pla  de  Mobilitat  de  Ciutat
Vella.  Una  nova  ordenació  basada  en  l’harmonització  i  la  bona  convivència  dels
diferents elements i el seu conjunt.

4.    MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

Trànsit i control•

Dins la nova configuració de l’espai Rambla, anteriorment descrit, la mobilitat rodada
serà preferent pel transport públic, vehicles de servei, taxis, bicis i accessos a
aparcaments. La regulació i possibles restriccions del trànsit rodat motoritzat, es
produirà amb semàfors i pantalles informatives en els dos extrems de la Rambla, i
amb la instal.lació de càmeres de control al llarg del recorregut.

Vianants•

Els creuaments amb més afluència de vianants estaran semaforitzats.Els
encaminaments per a invidents, com és habitual, existiran en tots els passos de
vianants, perllongant-se en el passeig fins l’eix central longitudinal de referència, que
s’estén al llarg de tot el passeig.

Cordó de serveis•

Àrees de càrrega i descarrega
Tal  i  com  es  proposa  al  PE  i  al  Pla  de  Mobilitat,  es  concreta  l’eliminació  de
l’aparcament de cotxes i  motos en tot l’àmbit de La Rambla, alhora que es proposen
noves àrees de càrrega i descàrrega en horari restringit en les franges del cordó de
servei. Aquestes places quedarien senyalitzades i delimitades per un tractament
diferenciat del paviment (paviment tàctil) i uns límits lluminosos. Es preveu
augmentar el nombre de places CID de 55 a unes 70 aproximadament.

Parades Bus
D’acord  amb  el  Pla  de  Mobilitat  del  Districte  es  mantindran  les  parades  actuals
d’autobús:

2 parades a l’inici de La Rambla•
2 parades aproximadament a la meitat de la Rambla•
2 parades en la part baixa de La Rambla•

La terminal del Bus nocturn es situarà al Portal de Santa Madrona, al costat de Santa
Mònica. Durant el dia pot ser una àrea de parada de taxis.

Bicing
Es preveuen 4 àrees de “bicing”.
Els carrils de trànsit rodat de la Rambla seran ciclables, ja que seran zones de 30 o 10.
Es preveuen carrils-bici per l’Av. Drassanes.
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Àrees de residus i neteja
Es proposa un model mixt de recollida diària de la resta domèstica combinat amb un
sistema  “d’illes  emergents”  per  a  les  fraccions  selectives  (orgànica,  paper,  vidre  i
envasos), amb contenidors mòbils recanviables, que tindran un disseny especial i unes
reserves d’espai  situades a tocar de les àrees de càrrega i  descàrrega.  Es preveuen 3
“illes emergents” totes elles ubicades al costat Raval.
El  sistema requereix  d’un espai  de  magatzem logístic  proper.  Pels  residus  comercials
es mantindrà el servei de recollida específic.

5.    ESPAIS VERDS, ARBRAT I ZONES D’ESTADA

Es  proposa  una  millora  significativa  de  les  condicions  de  l’arbrat  a  través  d’una
restauració del subsòl i una ampliació dels escocells. S’eliminaran les 13 jardineres del
Pla  de  l’Os  i  es  reubicaran  7  dels  arbres,  en  espais  laterals.  En  el  Pla  del  Teatre  es
planteja  una  nova  ordenació  de  tot  l’arbrat.En  el  tram  final  de  la  Rambla  en  l’àmbit
Colom  –  Drassanes  es  reordenen  les  dues  grans  zones  laterals  de  pas  i  estada,  amb
noves  agrupacions  de  l’arbrat  i  plantacions  arbustives  en  parterres  que  delimiten
diferents espais, de 300 a 500 m2, per activitats col·lectives diverses.

Les  zones d’estada dels  laterals  del  Passeig  central  es  situen sota l’ombra de l’arbrat
existent, amb un important increment de mobiliari urbà (bancs i cadires).

6.    PAVIMENTS

El  paviment  de  La  Rambla  té  un  paper  d’element  unificador  que  va  de  façana  a
façana, cobrint tot l’espai de l’eix. Dintre del concepte de la unitat d’imatge, la pròpia
geometria del traçat posarà en valor els espais singulars i les unitats de paisatge.
El format, textura i disposició dels especejaments, emfatitzat per les varietats tonals
dins d’un mateix criteri cromàtic bàsic permet la identificació del conjunt i de les parts
que responen, a les diferents necessitats en funció del programa que es desenvolupa
sobre la plataforma pavimentada (passeig, estada, espais majors, ocupació temporal,
pas de vehicles, etç.)
Es preveu la substitució total dels paviments actuals per peces granítiques de formats
adequats al seu ús i sol·licitació mecànica, amb tonalitats ocres i textures que
corresponguin al seu ús i efectes visuals. També es proposen formats de peces
especials pels espais singular de La Rambla i un encaminador de paviment podo tàctil
en  l’eix  central  del  passeig,  que  es  creua  amb  tots  els  encaminadors  transversals  en
els punts de creuament.

7.    ENLLUMENAT

L’enllumenat  es  basa  en  criteris  d’economia  de  mitjans,  comfort  lumínic,  eficiència
energètica, racionalització de la instal·lació, simplicitat i atemporalitat en el disseny, i
té la voluntat d’expressar la dimensió i complexitat de l’espai Rambla.
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Es proposa una nova distribució de l’enllumenat en 4 eixos, 2 alineats amb els arbres i
2  alineacions  de  les  voreres.  S’ha  cuidat  que  les  Inter-distancies  entre  els  punts  de
llum siguin homogènies en cada tram per una percepció neta i sense obstacles. La
interdistància entre lluminàries sobre cada un dels eixos està entre els 28m i els 35m,
en funció de les dimensions de cada tram i de la possibilitat de col·locar fanals a les
voreres (en funció de l’amplada d’aquestes).  Els  fanals  estan situats  al  portell  per  tal
de generar una òptima uniformitat amb una màxima interdistància i una mínima
incidència sobre el Passeig.

8.    PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

L’espai Rambla té el seu origen en la desaparició i aparició de tot aquest patrimoni en
el que es troba immersa.

Les propostes del projecte, es poden resumir, com segueix:

. Muralla medieval

L’enderroc  de  la  muralla  occidental  del  recinte  medieval  de  Barcelona,  va  permetre
construir la Rambla.
La seva presència en el subsòl es manifesta amb l’ordenació i expressió cromàtica dels
paviments, en els àmbits  de les antigues portes de les ciutat.
Complementàriament,  en  el  seu  moment,  s’haurien  de  situar,  en  els  llocs  adequats,
alguns panells d’informació històrico-arqueològica (muralla, fets de la ciutat, etc.)

. Fanals antics

Per raons de memòria històrica de la Rambla, es preservaran els fanals de ferro colat
dels models millors i més ben conservats de 4 o 5 braços, ressituant-los
estratègicament al llarg del passeig, en relació als edificis rellevants del patrimoni
arquitectònic.
Els models –columna, reproduccions dels segle XX, amb una gran varietat de models i
situacions funcionals i de conservació, es retiraran de l’espai Rambla.

. Paviment exterior (vorera) del Palau de la Virreina

Atesa la seva història i procés contemporani de renovació, es substituirà pel nou
paviment de la Rambla (de façana a façana), si bé amb una disposició i tonalitats, que
expressa la seva relació amb el paviment interior de l’entrada de carruatges del Palau.

. Elements varis:

Font de Canaletes
Es mantindrà en el seu lloc per no alterar la relació original i tècnica amb la seva
infraestructura del subsòl.
Es  redissenyarà  la  geometria  i  acabats  de  la  seva  plataforma  d’entrega  al  paviment
general de la Rambla.
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Fanal Canaletes
Per  a  millorar  l’accés  de  vianants  de  la  “porta”  superior  (Plaça  Catalunya)  de  la
Rambla, es desplaçarà lateralment cap al costat nord.

Altres elements:
Fonts,  escultures,  paviments,  etc.  estan  valorats,  i  d’acord  amb  la  Direcció  de
Patrimoni, tindran el seu corresponent tractament (restauració, reubicació, trasllat,
etc.)

Entorns BCIN
La  Comissió  Territorial  de  Patrimoni  de  la  Generalitat  ha  d’emetre  el  seu informe en
relació als entorns dels edificis de l’àmbit Rambla, catalogats de BCIN

9.    SEGURETAT

El projecte Rambla incorpora els criteris i propostes que la Comissió Tècnica de
Seguretat  ha  definit  per  a  l’espai  Rambla,  i  que  ha  validat  la  Junta  de  Seguretat
Municipal.

Són elements de protecció de l’accés de vehicles, a les dues capçaleres de la Rambla,
als seus límits laterals i a les voreres de cada costat.
Així com elements de televigilància i control d’accés a les dues calçades de la Rambla.

10.  SOSTENIBILITAT

El projecte compleix amb els criteris  de l’informe de la Direcció d’Estratègia i  Cultura
de la Sostenibilitat de l’Ajuntament, o en cas contrari, queda plenament argumentat i
justificat.

11.  QUIOSCOS

Quioscos de premsa 

Es proposa la reordenació dels diferents quioscs de premsa amb els següents criteris
bàsics:
-        Es reubicaran de manera que no quedin enfrontats entre ells ni amb altres
quioscs i es situaran en el lloc més proper possible respecte la ubicació actual.
-        Es reubicaran entre arbres.
-        No  es  reubicaran  en  l’àmbit  de  la  Rambla  de  les  Flors-Sant  Josep,  reservat  als
quioscs de floristes (d’acord amb el Pla Especial)
-        Es respectaran les dimensions i les interdistàncies mínimes fixades pel Pla
Especial.

Quioscos de flors 
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Es proposa la reordenació ubicació dels diferents quioscs de flors amb els següents
criteris bàsics:
-        Es reubicaran de manera que no quedin enfrontats entre ells ni amb altres
quioscs.
-        Es reubicaran entre arbres.
-        Es  reubicaran en l’àmbit  de  la  Rambla  de  les  Flors-St  Josep (d’acord amb el  Pla
Especial) donat que és l’àmbit on s’han ubicat històricament.
-        Contindran en el seu interior els elements de recollida orgànica que requereixin.
-        Respectaran  el  volum  i  disseny  de  l’element  original  garantint  la  màxima
transparència.

12.  ARMARIS D’INSTAL·LACIONS

Es preveu la racionalització i unificació dels armaris d’instal·lacions per tal de reduir la
seva presència i ocupació d’espai públic, sempre que sigui possible.

13.  ÀMBITS DEL PROJECTE

El projecte de reurbanització de la Rambla està subdividit en els següents àmbits:
1. Àmbit Colom - Santa Madrona

Àmbit Santa Madrona – Arc del Teatre2.
Àmbit Arc del Teatre – Estació Liceu3.
Àmbit Estació Liceu –Portaferrisa4.
Àmbit Portaferrisa – Canaletes5.

14.  PRESSUPOST ESTIMAT DE L’OBRA

D’acord  amb  el  document  lliurat  el  Pressupost  pel  Coneixement  de  l’Administració,
PCA (IVA inclòs)  final estimat del projecte té un import de:

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (PCA) 35.703.487,67€

Pressupost per àmbits:

1. Àmbit Colom - Santa Madrona               8.696.268,03€
2. Àmbit Santa Madrona – Arc del Teatre 8.611.434,90€
3. Àmbit Arc del Teatre – Estació Liceu 4.536.562,00€
4. Àmbit Estació Liceu –Portaferrisa 7.473.814,10€
5. Àmbit Portaferrisa – Canaletes 6.385.408,64€

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
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2. – (022/2019/SG) PRESENTAR al·legacions a la Proposta de distribució de les
competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus
organismes, entitats i empreses vinculants o dependents, de conformitat amb el que
disposa  l’article  4  de  la  Llei  1/2019,  del  15  de  febrer,  de  supressió  del  Consell
Comarcal del Barcelonès i en el marc de la Comissió Mixta creada a l’efecte mitjançant
Acord  Gov/46/2019,  de  26  de  març,  en  els  termes  que  es  recullen  a  l’informe  que
s’acompanya  annex,  el  qual  forma  part  del  present  acord  i  conforma  la  seva
motivació,  per  defensar-ne  el  posicionament  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.
NOTIFICAR  al  titular  de  la  Secretaria  d’Administracions  Locals  i  de  Relacions  amb
l’Aran, que exerceix la presidència de la Comissió Mixta de distribució, de conformitat
amb  el  punt  8  de  l’Acord  Gov/46/2019,  de  26  de  març,  el  present  acord  així  com
l’informe que s’acompanya annex, als efectes oportuns.

3. – (317/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pau Serra Bou (mat.
27331) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional  de  Caporal  C1  SPEIS,  amb  destinació  al  Parc  de  la  Vall  d’Hebron  de  la
Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Caporal SPEIS
(18FC1CICD04),  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  de  metge.  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  al  servei  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. – (353/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Luisa Mª Saez Mena
(mat. 20946) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la
categoria  professional  d’Administrativa,  amb  destinació  al  Departament  de  Recursos
Interns  del  Districte  de  l'Eixample,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Administrativa
qualificada  (18FCXSCSC05),  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  d’assessorament
legal, formació i gestió de l’empresa Cyberlaw 3.0 SL de la qual és sòcia. 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  al  servei  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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5. – (19001027 (0315/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació del contracte dels
serveis de distribució d'elements de comunicació dels departaments de comunicació
dels districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Direcció de
Serveis Publicitaris i la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona per a
l'any 2019-2022, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 19001027, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 319.078,46 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 843.843,71 euros,
distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Gerència Ecologia Urbana i Dte. Sants
Montjuïc, per un import de 64.245,04 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Dte. Les Corts i
Dte. de Gràcia, per un import de 61.011,28 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Direc. Ser.
Publicitaris i Dte. Sarrià, per un import de 64.859,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04,
Dte. Nou Barris, Dte.Sant Andreu i Dte Eixample, per un import de 65.902,58 euros
IVA inclòs; - LOT núm. 05, Dte. Sant Martí, Ciutat Vella i Horta-Guinardó, per un
import de 63.060,56 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 les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost
net 263.701,20 euros i import de l'IVA de 55.377,26 euros; condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

6. – (17000670 (0214/17)) PRORROGAR, a l'empara de l'article 303.1 del Text Refós de la
LCSP i de conformitat amb la clàusula tercera del plec de clàusules administratives
particulars,  l’Acord Marc,  amb número de contracte 17000670,  que té per objecte la
contractació de la gestió del compte de serveis dels viatges necessaris per al normal 
desenvolupament  de  les  activitats  professionals  del  personal  de  l’Ajuntament  de
Barcelona,  adjudicat  a  l’empresa  Central  de  Viajes  SL,  amb  NIF  B08323404,  per  un
termini  d’un  any  comptat  a  partir  del  dia  20  de  juny  de  2019  i  fins  el  19  de  juny  de
2020, segons compareixença signada per l’empresa de 24 d’abril de 2019. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

7. – (2019/297)  APROVAR  l’addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona i l´Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic per la
Comissió de Govern de 31 de maig de 2018, que modifica el pacte tercer i quart
concretant els compromisos d´ambdues parts.  FACULTAR  el Primer Tinent d’Alcaldia,
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’addenda al conveni.

8. – (2019/321) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Associació Consell de Cent i
l´Ajuntament de Barcelona per facilitar mitjançant l´Associació, la participació dels
antics membres del Consistori Municipal en activitats i iniciatives municipals.DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
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Prevenció.

9. – (s/n)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 16 de maig de 2019.

10. – (0707/19 BIS) APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme,
finançats  pel  Fons  de  Foment  del  Turisme  de  la  Generalitat  provinent  de  l’Impost
sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) per import total de 953.717,01 euros;
Pla per la convivència i el bon veïnatge a l'espai públic 171.000,00 euros; Servei de
visites de rutes guiades per la Model 170.515,48 euros; El Paral·lel: una destinació de
la cultura i les arts 60.363,00 euros; Projecte de dinamització del punt d'interès del
jardí "Muñoz i Ramonet" (Sarrià-Sant Gervasi) 17.950,35 euros; Projecte d'espectacles
familiars al Turó Parc 28.559,50 euros; Pla de Places (districte de Gràcia) 285.328,68
euros; Festival "Dones Flamenques a Nou Barris" 36.000,00 euros; Festival "centenari
del Barri de la Prosperitat" (districte de Nou Barris) 10.000,00 euros Centre
d'Interpretació històrica de Sant Andreu" (segona fase) 174.000,00 euros.

11. – (19S06707 (0737/19)) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb
caràcter  excepcional  per  a  l’any  2019  a  favor  de  la  Fundació  Privada  Barcelona
Comerç, amb NIF G63433650, amb la finalitat de col·laborar amb el desenvolupament
d’un conjunt de projectes de ciutat i una cartera de serveis per 23 entitats comercials
de la ciutat de Barcelona, per a l’execució del projecte anomenat "Pla d’actuació de la
fundació en relació al suport organitzatiu del teixit comercial de la ciutat Barcelona"
per  a  l’any  2019,  per  un  import  de  285.000,00  euros,  que  representa  el  94,98%  del
cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 300.050,00 euros i una
durada fins al 31 de desembre de 2019, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1.
de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  i  l’article  6.2  de  la
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17
de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d’interès  públic  justificades  l’informe  que  consta  a  l’expedient;  AUTORITZAR,
DISPOSAR i OBLIGAR  la despesa per un import de 285.000,00 euros, a favor de
Fundació  privada  Barcelona  comerç  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0704-
48836-43141 del pressupost de l’exercici 2019. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal
que en un termini no superior als 3 mesos, a comptar des de la finalització del
projecte,  presenti  en  data  màxima  31  de  març  de  2020  la  justificació  de  l’aplicació
dels fons rebuts. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb adjudicació de
les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost
de les activitats realitzades i informe de l'auditor.

12. – (2019/145) ESMENAR l’acord de la comissió de Govern de 25 d’abril de 2019, relatiu a
l’autorització  de  despesa  en  concepte  de  pagament  ingressos  publicitat  quioscos
ciutat en aplicació del que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; TRASLLADAR el
95%  del  valor  efectiu  anual  dels  ingressos  municipals  derivats  de  l’explotació
publicitària dels suports existents en els quioscos de Barcelona a cadascun dels
titulars  del  quioscos  d’acord amb el  contingut  del  decret  de l’Alcaldia  de 7  de febrer
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de 2019. AUTORITZAR la despesa per un import de 2.454.943,56 euros amb càrrec al
pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per fer front a les depeses
derivades  de  l’explotació  publicitària  dels  suports  existents  en  els  quioscos  de
Barcelona de cadascun dels titulars dels quioscos de la relació que consta a
l’expedient, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal per a l’any
2019 prorrogat de l’any 2018.

13. – (DP-2019-27520)  APROVAR  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona i  l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per a la materialització
d’actuacions d’inclusió en el mon laboral de persones amb discapacitat; AUTORITZAR
la posada a disposició de deu quioscos de premsa situats a la via pública, relacionats
en el document annex, segons els termes derivats del referit Conveni; i FACULTAR el
Sr.  Jordi  Ayala  Roqueta,  Gerent  de  Presidència  i  Economia  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, per a la seva formalització. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i
Hisenda.

14. – (DP-2019-27503)  MODIFICAR  l’encàrrec  de  gestió  atorgat  al  Patronat  Municipal  de
l’Habitatge per acord de la Comissió de Govern en sessió de 15 de març de 2018 per a
la  gestió  i  administració  de  l’edifici  situat  al  carrer  d’Elkano  núm.  61  en  el  sentit
d’excloure el local dels baixos 1ª de l’àmbit material de l’encàrrec.

15. – (DP-2019.27429)  CEDIR  l’ús  a  favor  de  l’Associació  Hermandad  Rociera  Andaluza
“Santo Angel”,  mitjançant subarrendament,  del  local  núm. 18 de la finca situada a la
Rambla Guipúscoa núm. 66-68, per a destinar-lo a seu social i a la realització de les
activitats  pròpies  de  l’entitat,  d’acord  amb  les  condicions  annexes,  que  s’aproven;  i
FORMALITZAR la cessió en document administratiu.

16. – (DP-2019-27502)  ADQUIRIR,  a  títol  de  compravenda,  a  l’Institut  Municipal  de
l’Habitatge i  Rehabilitació  de Barcelona,  lliure  de càrregues  i  gravàmens,  la  propietat
superficiària  corresponent  al  local  identificat  com entitat  núm.  33  situat  a  l’immoble
del carrer de Còrsega núm. 363, dret constituït per acord del Plenari del Consell
Municipal, en sessió de 30 de maig de 2008 i formalitzat en escriptura pública, el 6
d’octubre de 2008, davant el Notari Sr. Miguel Álvarez Ángel, amb el número 2498 del
seu protocol; APROVAR com a preu de la compravenda la quantitat de 2.707.814,59
euros més l’IVA corresponent i que ascendeix a l’import de 568.641,06 euros, fent un
total  de  3.276.455,65  euros;  LLIURAR  a  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i
Rehabilitació de Barcelona, la quantitat de 3.276.455,65 euros, amb càrrec a
l’obligació  reconeguda  per  l’Institut;  ENCARREGAR-LI  el  pagament  de  l’esmentada
adquisició;  FORMALITZAR  la  compravenda;  i  INSCRIURE’L  en  el  Registre  de  la
Propietat.

17. – (DP-2019-27517) PERMUTAR amb la societat Elysius Europa SL, amb NIF B-63230759,
la propietat de la finca situada al carrer de Selva núm. 35-49 (registral número 21.468
del Registre de la Propietat número 23 de Barcelona), per la propietat municipal d’una
porció de terreny de 1.551 m2 qualificada urbanísticament de clau 7b – equipaments
comunitaris  i  dotacions  -  a  segregar  de  l’agrupació  de  les  registrals  número  25.227,
25.228 i 25.229 de la secció 4a del Registre de la Propietat núm. 27 de Barcelona,
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situades al carrer Rio de Janeiro núm .51-57, en els termes derivats del Pla Especial
Urbanístic Integral i de Millora Urbana dels equipaments comunitaris situats a
l’entorn  de  la  Masia  de  Can  Valent  i  modificació  puntual  de  la  fitxa  de  patrimoni  de
l’element número 2889 del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic de la
ciutat  de  Barcelona  a  l’àmbit  del  Districte  de  Nou  Barris,  d’iniciativa  municipal,
aprovat definitivament el 3 de maig de 2019 per acord del Plenari del Consell
Municipal, més un diferencial d'1.128.691,63 euros per a equilibrar la permuta a
satisfer a la societat Elysius Europa SL, fent un valor total de la permuta de
2.258.471,05 euros, condicionant especialment amb efecte resolutori la permuta a la
declaració  de  fermesa  de  l’esmentat  Pla  Especial  Urbanístic  Integral  i  de  Millora
Urbana  dels  equipaments  comunitaris  situats  a  l’entorn  de  la  Masia  de  Can  Valent  i
modificació  puntual  de  la  fitxa  de  patrimoni  de  l’element  número  2889  del  Pla
Especial  de  protecció  del  patrimoni  arquitectònic  de  la  ciutat  de  Barcelona  a  l’àmbit
del  Districte  de  Nou  Barris,  d’iniciativa  municipal.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  i
RECONÈIXER  l’obligació  per  import  d'1.128.691,63  euros,  amb  càrrec  a  la  partida
corresponent del Pressupost municipal de 2019, prorrogat de l’any 2018 a favor de la
societat  Elysius  Europa SL,  més  la  quantitat  de  474.278,92 euros  en concepte  d’IVA. 
FORMALITZAR  la  permuta  en  escriptura  pública,  prèvia  cancel·lació  d’aquells
gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la
Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat.

18. – (3-95/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-095/2019  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
587.047,46 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.  19050691;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal

19. – (3-096/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-096/2019  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
200.000,00 euros, per fer front a despeses derivades del subministrament de tanques
per la ciutat de Barcelona en l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de conformitat
amb la  documentació  i  amb la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  19050791;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

20. – (3-98/2019)  APROVAR   l’expedient  núm.3-098/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  prorrogat  per  a  l’exercici  2019,
provinents  de  l’aportació  de  la  Generalitat  per  Fons  de  Foment  del  Turisme
corresponent al segon i tercer trimestre de 2018, per finançar projectes municipals en
matèria de turisme aprovats en la  Comissió de Govern de 25 d’abril  de 2019,  per un
import total de 4.192.820,12 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable 19050895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE
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compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

21. – (20180503) AUTORITZAR la despesa que té per objecte l'atorgament d'ajuts a famílies
per promoure les activitats de vacances d'estiu per a infants i joves dins de qualsevol
de les modalitats homologades - Bressols d'estiu, Casals d'estiu, Campus Olímpia,
Campaments, Colònies, Rutes, Casals esportius, Estades culturals fora de Catalunya i
Activitats d'àmbit sociocultural-, per un import de 3.191.250,00 euros, dels
3.450.000,00 euros inicialment previstos en l'anunci al Butlletí Oficial de la Província
de 7 de gener de 2019, amb càrrec a la partida 0201 48001 23213 del pressupost de
2019. FACULTAR el Gerent competent en matèria de promoció de la infància les
disposicions i reconeixements d'obligacions econòmiques derivades de l'atorgament
dels citats ajuts.

22. – (20190229) APROVAR una addenda modificativa del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Buildingcenter/  Caixabank  per  a  l’adquisició  en  règim
d’usdefruit  de  50  habitatges  per  a  destinar-los  a  persones  i  unitats  familiars  en
situació  de  risc  d’exclusió  residencial,  de  conformitat  amb  l’article  5  de  la  Llei
24/2015, de 29 de juliol, de Mesures Urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’Habitatge  i  la  Pobresa  Energètica,  consistent  únicament  en  l’actualització  dels
habitatges que formen part del seu àmbit, amb la incorporació al conveni de nous
habitatges i retirada del mateix conveni de part dels habitatges inicialment
relacionats,  com  consten  en  el  informes  constants  en  l’expedient.  FACULTAR  el
regidor  d’Habitatge,  l'Im.  Sr.  Josep.  M.  Montaner  Martorell  per  a  la  signatura  de  la
present addenda al conveni i de les escriptures de cessió que en derivin. ACCEPTAR
per a cada nou habitatge en substitució de l’anterior el dret real d’usdefruit a favor de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  d’acord  amb  les  condicions  i  quantitats  previstes  en  el
conveni. MANTENIR inalterable la resta de condicions del conveni així com els punts
d’acord derivats de l’aprovació del conveni.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

23. – (735/2019) APROVAR les bases per a la modificació del Reglament de Participació
Ciutadana i de les Normes reguladores del funcionament dels districtes que consten a
l’expedient. SOTMETRE les esmentades bases a consulta pública, de conformitat amb
el  que  disposa  l’article  133  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques, a través de la web municipal,
per tal que els ciutadans i ciutadanes i les entitats i organitzacions puguin aportar les
seves opinions, consideracions i iniciatives, a partir de l’endemà de la seva publicació
al web i fins al 13 de setembre de 2019.

24. – (19XC0143 (0685/19))  APROVAR l’Acord marc  de col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona,  el  Consorci  Localret  i  l’Associació  de  Software  Lliure  Decidim  per  a  la
gestió, promoció, desenvolupament i extensió de la plataforma Decidim. FACULTAR el
Tercer  Tinent  d’Alcaldia  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni,  així  com la  de  tots
els  documents  que  se’n  puguin  derivar.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
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S'HA RETIRAT la proposta precedent.

25. – (715/2019) APROVAR les bases específiques de la XIV edició del Premi 25 de
novembre 2019 - Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones
sobre  el  tema  “#BCNantimasclista  i  Intercultural”,  amb  la  finalitat  de  donar  suport  a
les iniciatives de recerca, conscienciació i rebuig ciutadà col·lectiu contra les violències
masclistes que impacten en les vides de les dones migrants que duen a terme actors i
sectors socials i cívics de tot tipus, i d'acord amb les Bases generals aprovades per la
Comissió de govern, de 21 de setembre de 2016, i publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 4 d'octubre de 2016. CONVOCAR la XIV edició del Premi 25
de novembre 2018 - Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones
sobre el  tema “#BCNantimasclista i  Intercultural”.  FIXAR el  termini  de presentació de
sol·licituds des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i fins el 18 d'octubre de 2019. AUTORITZAR la despesa de
15.000,00 euros amb càrrec a la partida 0801-48101-23241 del pressupost de
l’exercici  2019.  PUBLICAR-LES  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona,  al  web
municipal, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

26. – (522/19)  RECTIFICAR  la  convocatòria  2019  per  a  l’atorgament  de  subvencions  per  a
l’arranjament  i  adequació  de  locals  de  caire  cultural  representatives  d’altres  ciutats  i
comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona en els apartats 6 i 7 de
la mateixa en quant a la forma de presentació de les sol·licituds. PUBLICAR-LA al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

Districte de Ciutat Vella

27. – (20192001) ADJUDICAR el contracte núm. 19000173 que té per objecte la Gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent
gran del Districte de Ciutat Vella a Esport3 Serveis Alternatius, SL amb NIF
B62068713,  de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més  avantatjosa,  pel  preu  de  858.840,51  €  IVA  inclòs,  dels  quals  780.764,10  euros
corresponen al preu net i 78.076,41 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 425.290,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23232 0601; un import (IVA inclòs) de 433.549,72 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232
0601. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
39.038,21 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des
de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Isabel
Moreno Gómez. DONAR-NE compte d'aquest acord a la Comissió Drets Socials,
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Cultura i Esports.

28. – (20192001) ALLIBERAR la quantitat de 43.968,32 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa per adjudicació, del contracte 19000173 que té per objecte la Gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent
gran del Districte de Ciutat Vella, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Esport3
Serveis Alternatius, SL, amb NIF B62068713, i retornar-lo a les partides i exercicis que
s'indiquen en aquest document. MOTIU: baixa per adjudicació de 43.968,32 euros
(21.772,75 euros corresponents al 2019 i 22.195,57 euros al 2020). DONAR-NE
COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

29. – (20192000) ADJUDICAR el contracte núm. 19000513L01, que té per objecte la Gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Barceloneta a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL,  amb NIF B59960526
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, pel preu de 696.310,63 euros IVA inclòs, dels quals 575.463,33 euros
corresponen al preu net i 120.847,30 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 343.918,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 352.392,04 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0601. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
28.773,17 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des
de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra.
Isabel Moreno Gómez. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió Drets Socials,
Cultura i Esports.

30. – (20192000) ADJUDICAR el contracte núm. 19000513L02, que té per objecte la Gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Convent Sant Agustí a Transit Projectes, SL, amb NIF B59489351, de conformitat amb
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
615.634,79 euros IVA inclòs, dels quals 508.789,08 euros corresponen al preu net i
106.845,71 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 304.295,12 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0601; un import (IVA inclòs) de 311.339,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601.CONDICIONAR la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 25.439,45 euros i RETENIR la
garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini
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màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre que hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte a la Sra. Isabel Moreno Gómez. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió Comissió Drets Socials, Cultura i Esports

31. – (20192000) ADJUDICAR el contracte núm. 19000513L03, que té per objecte la Gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Drassanes a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials,SL  amb NIF B59960526 de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, pel preu de 724.378,48 euros IVA inclòs, dels quals 598.659,90 euros
corresponen al preu net i 125.718,58 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 358.188,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 366.189,96 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0601; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
29.932,99 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des
de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra.
Isabel Moreno Gómez. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió Drets Socials,
Cultura i Esports.

32. – (20192000) ADJUDICAR el contracte núm. 19000513L04, que té per objecte la Gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Pati Llimona a Trànsit Projectes, SL amb NIF B59489351, de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
613.786,32 euros IVA inclòs, dels quals 507.261,42 euros corresponen al preu net i
106.524,90 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 303.782,54 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0601; un import (IVA inclòs) de 310.003,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; CONDICIONAR la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 25.363,07 euros i RETENIR la
garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre que hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
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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 Isabel Moreno Gómez. DONAR COMPTE d'aquest acord a
la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

33. – (20192000) ALLIBERAR la quantitat de 65.290,84 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa per adjudicació, del contracte 19000513 que té per objecte la Gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels centres cívics del
Districte de Ciutat Vella, del qual ha estat adjudicat el lot 1 (Centre Cívic Barceloneta) i
el lot 3 (Centre Cívic Drassanes) a l'empresa Progess  Projectes i Gestió de Serveis
Socials, SL, amb NIF B59960526; i el lot 2 (Centre Cívic Convent Sant Agustí) i el lot 4
(Centre Cívic Pati Llimona) a l'empresa Trànsit Projectes, SL, amb NIF B59489351, i
retornar-lo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. MOTIU: - Lot
1 (Centre Cívic Barceloneta): baixa per adjudicació de 19.881,84 euros (9.819,95 euros
corresponents al 2019 i 10.061,89 euros al 2020). - Lot 2 (Centre Cívic Convent Sant
Agustí): baixa per adjudicació de 9.517,94 euros (4.704,52 euros corresponents al
2019 i 4.813,43 euros al 2020). - Lot 3 (Centre Cívic Drassanes): baixa per adjudicació
de 22.641,94 euros (11.195,92 euros corresponents al 2019 i 11.446,02 euros al
2020). - Lot 4 (Centre Cívic Pati Llimona): baixa per adjudicació de 13.249,11 euros
(6.557,41 euros corresponents al 2019 i 6.691,70 euros al 2020). DONAR compte
d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

34. – (20193007) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Instal·lació, arrendament i
manteniment de 5 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto rentables al
Districte de Ciutat Vella, amb núm. de contracte 19001701, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 342.306,58 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 581.581,00 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix
document amb el següent desglossament: pressupost net 282.898,00 euros i import
de l'IVA de 59.408,58 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

35. – (20192808) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Tot Raval, Fundació Privada, amb NIF G62860796, per a la realització d'accions de
dinamització social, econòmica i cultural del barri del Raval, per un import de
91.000,00 euros, equivalent al 34,28% del cost total del projecte i amb un cost total
d'execució de 265.430,00 euros i una durada fins el 31 de desembre de 2019. Aquest
conveni 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 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa
per un import de 91.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en
aquest mateix document, a favor de Tot Raval, Fundació Privada, amb NIF
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G62860796, per subvencionar l'execució del projecte indicat. FACULTAR per a la
signatura del conveni la regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala Pin
Ferrando. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de tres
mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la
memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de l'Eixample

36. – (20199207) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Associació Ateneu Transformadors amb NIF G67333120 per la gestió cívica de
l’equipament situat al  c.  Ausiàs Marc 60 plantes 1 i  2,   que instrumenta l'atorgament
d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de
conformitat amb els articles 22.2.c i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 69.000 euros.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 69.000 euros equivalent al
91,43% del cost total del projecte per l'import de 13.000 euros per l'any 2019 i 56.000
euros per l'any 2020 amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix
document. Condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior  a  l'actual  a  favor  de  l’Associació  Ateneu  Transformadors,  amb  NIF
G67333120. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que, en un termini màxim de 3
mesos  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat  realitzada,  presenti  el  compte
justificatiu  amb  l’aportació  de  l’informe  de  l’auditor.  FACULTAR  a  Il·lm.  Sr.  Gerardo
Pisarello Prados regidor del Districte de l'Eixample per la signatura del present
conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultural i Esports.

37. – (20199209) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'
Associació Cultural Barri del Poblet de Barcelona amb NIF G67350892 per la gestió
cívica  de  l’equipament  situat  al  c.  Nàpols  268,  que  instrumenta  l'atorgament  d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat
amb els articles 22.2.c i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 128.000 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa per un import de128.000 euros equivalent al 79% del cost total del
projecte per l'import de 29.000 euros per l'any 2019 i 99.000 euros per l'any 2020,
amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a
l'actual  a  favor  de  l’Associació  Cultural  Barri  del  Poblet  de  Barcelona,  amb  NIF
G67350892. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que, en un termini màxim de 3
mesos  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat  realitzada,  presenti  el  compte
justificatiu  amb  l’aportació  de  l’informe  de  l’auditor.  FACULTAR  a  Il·lm.  Sr.  Gerardo
Pisarello Prados regidor del Districte de l'Eixample per la signatura del present
conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultural i Esports.

38. – (20192021) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l’Associació  Cultural  i  Mediambiental  Camí  Amic,  amb  NIF  G63739494  que
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instrumenta l'atorgament d'una subvenció extraordinària mitjançant concessió
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c i 28.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import
de 51.730,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 51.730,00
euros equivalent al 100% del cost total del projecte per l'any 2019, amb càrrec als
pressupostos i partides indicats en aquest mateix document. Condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual a favor
de l’Associació Cultural i Mediambiental Camí Amic, amb NIF G63739494. REQUERIR a
l'entitat beneficiària per tal que, en un termini màxim de 3 mesos a partir de la
realització  de  l’activitat,  presenti  el  balanç  econòmic  i  la  memòria  de  funcionament
d'aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR a Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados
regidor del Districte de l'Eixample per la signatura del present conveni. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultural i Esports.

Districte de Sant Andreu

39. – (09-CONV-501.4/2019) APROVAR la quarta addenda del Conveni marc de
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona -Districte de Sant Andreu- i  la  Societat
Cultural  i  Esportiva  la  Lira,  per  a  la  gestió  corresponsable  de  l’edifici  del  carrer
Coroleu, núm. 15 i la planta baixa del carrer Abad Odó, núm. 22, segons el programa
d’activitats  presentat,  amb  vigència  per  a  tota  l’anualitat  2019.  ATORGAR  una
subvenció extraordinària mitjançant concessió directa, a favor de la Societat Cultural i
Esportiva la Lira, amb NIF G58301466, per un import de 52.776,75 euros, equivalent
al 50,5% del cost del projecte, que té un cost total  d’execució de 104.490,27 euros, i
una durada des de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019, d’acord amb
l’establert  als  articles  22.2.c)  i  28,  ambdós  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,
General de Subvencions, i l'art. 6.1 a) de la normativa general de subvencions de
l’Ajuntament.  AUTORITZAR I   DISPOSAR la  despesa de 52.776,75 euros,  amb càrrec a
la partida pressupostària 48903/33411 de l’any 2019 a la Societat Cultural i  Esportiva
la Lira, amb NIF G58301466, per subvencionar l'execució del projecte de cogestió.
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2020, presenti la
justificació dels fons rebuts, en la forma establerta en el conveni, d’acord amb el què
estableix  l’article  10è  de  la  Normativa  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de
Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu, Ilma. Sra. Laia Ortiz
Castellví,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni,  així  com  la  de  tots  aquells
documents que se’n derivin. DONAR-NE COMPTE  a  la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

40. – (09-CONV-592/2019) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona-districte de Sant Andreu i l’Associació Societat per a la festa de Sant Antoni
Abat  de  Sant  Andreu  de  Palomar,  per  al  Centre  d’Interpretació  dels  Tres  Tombs  i
l’atorgament d’una subvenció directa de caràcter excepcional, per a la celebració de la
Festa dels Tres Tombs de Sant Andreu i durada des de la signatura del conveni i fins el
31 de desembre de 2020. ATORGAR una subvenció  mitjançant concessió directa i de
caràcter excepcional, a favor de l’associació Societat per a la festa de Sant Antoni Abat
de Sant Andreu de Palomar, amb NIF G60429107, per a la celebració de la Festa dels
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Tres Tombs de Sant Andreu per un import de 36.000 euros, per a l’anualitat de 2019 i
de  36.000  euros  per  a  l’anualitat  de  2020,  equivalent  al  100%  del  cost  total  del
projecte,  d’acord  amb  l’establert  als  articles  22.2.c)  i  28,  ambdós  de  la  Llei  38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de
subvencions  de  l’Ajuntament.  AUTORITZAR  I   DISPOSAR  la  despesa  de  72.000  euros
(amb el  desglossament de 36.000 euros per a l’exercici  de 2019 i  36.000 euros per a
l’exercici de 2020) amb càrrec a la partida pressupostària 33411/48903, condicionat a
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  la  partida  corresponent  per  a  aquests
exercicis,  per  subvencionar  l’execució  del  projecte  de  col·laboració  Centre
d’Interpretació  dels  Tres  Tombs.  REQUERIR  l'entitat  beneficiària  per  tal  que  presenti
la justificació dels fons rebuts en un període de tres mesos a comptar des de la
finalització  del  projecte  de  l’exercici  corresponent,  mitjançant  un  compte  justificatiu
simplificat,  d’acord  amb  el  què  estableix  l’article  10è  de  la  Normativa  general  de
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte de Sant
Andreu  per  a  la  signatura  de  l’esmentada  addenda  al  conveni,  així  com  la  de  tots
aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

41. – (09-CONV-594/2019)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona -Districte de Sant Andreu, i l'associació Sant Andreu Jazz Band per al
desenvolupament del projecte 6è i 7è Jazzing Festival de Jazz de Sant Andreu i Stage
Internacional  i  l’atorgament  d’una  subvenció  directa  de  caràcter  excepcional.
ATORGAR una subvenció subvenció excepcional mitjançant concessió directa favor de
l'associació Sant Andreu Jazz Band, amb NIF G65703365, per al desenvolupament del
projecte 6è i 7è Jazzing Festival de Jazz de Sant Andreu i Stage Internacional, per un
import de 19.000 euros, per a l’anualitat 2019 i de 19.000 euros per a l’anualitat 2020,
equivalent  al  35,19%  del  cost  total  del  projecte,  d’acord  amb  l’establert  als  articles
22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
l'art.  6.2  de  la  normativa  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament.  AUTORITZAR  I
 DISPOSAR la despesa de 38.000 euros (amb el desglossament de 19.000 euros per a
l’exercici 2019 i 19.000 euros per a l’exercici 2020) amb càrrec als pressupostos 2019 i
2020 i partida 48903/92412, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en
la partida corresponent per a aquests exercicis, per subvencionar el desenvolupament
del projecte 6è i 7è Jazzing Festival de Jazz de Sant Andreu i Stage Internacional.
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti la justificació dels fons rebuts en
un període de tres mesos a comptar des de la finalització del projecte de l'exercici
corresponent,  mitjançant  un  compte  justificatiu  simplificat,  d’acord  amb  el  que
estableix  l’article  10è  de  la  Normativa  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de
Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu, Ilma. Sra. Laia Ortiz
Castellví  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni,  així  com  la  de  tots  aquells
documents  que  se’n  derivin.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

42. – (09-CONV-597/2019)  APROVAR l’acord  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  -Districte  de
Sant  Andreu-  i  el  Club  Patí  Congrés,  amb  NIF  G58013160,  pel  qual  s’executen  i  es
liquiden els acords relatius a la cessió, per part del Club Patí Congrés, dels terrenys
ubicats als  carrers Vèlia,  Pardo,  Riera d’Horta i  Ignasi  de Ros a favor de l’Ajuntament
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de Barcelona, segons escriptura pública de cessió de 5 d’abril de 2000, i de promoció
esportiva  de  l’esmentat  Club.  La  durada  del  conveni  serà  de  quatre  anys  des  de  la
seva signatura. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 798.000 euros, euros amb
càrrec a la partida 22611.92011.0609 a favor del Club Patí Congrés, amb NIF
G58013160,  de  la  pròrroga  del  pressupost  general  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de
l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019.  FACULTAR  la  regidora  del  Districte  de  Sant
Andreu, Ilma. Sra. Laia Ortiz Castellví,  per a la signatura de l’esmentat acord, així com
la  de  tots  aquells  documents  que  se’n  derivin.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  de
Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

43. – (20200001CAN) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 19000499 que té
per objecte la contractació dels Serveis de control de qualitat de les prestacions de
varis contractes relacionats amb la neteja de l'espai públic i la recollida de residus de
la  Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus a la ciutat de Barcelona (2020-
2021), amb mesures de  contractació pública sostenible, de conformitat amb l'article
152 de la LCSP, per l'existència d'errors no esmenables en la preparació del contracte,
atès l'assenyalat en l'informe tècnic emès per la Direcció de Neteja i Gestió de
Residus, de 30  d'abril de 2019, que consta a l'expedient; ANUL·LAR l'autorització de
despesa aprovada per Decret, de 21 de març de 2019, de l'esmentat contracte, per un
import de 3.080.034,14 euros amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest document; PUBLICAR aquesta resolució al DOUE i a la
plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

44. – (20190239A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de neteja d’escales
mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats situats a l’espai públic de la ciutat
de Barcelona (2019-2021),amb mesures de contractació sostenible, mitjançant la
contractació  reservada  a  centres  especials  de  treball  i/o  empreses  d’inserció  social
d’acord  amb  la  Disposició  add.  4a  de  la  LCSP,  amb  núm.  de  contracte  19001332,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 584.848,21 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.063.360,39 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors
del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 483.345,63
euros i import de l'IVA de 101.502,58 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DECLARAR la
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'article 103 de la LCSP; DONAR
compte d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat .

Districte de l'Eixample

45. – (2BD 2019/088) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu de rehabilitació
del local situat al carrer Nàpols, 268-270 per a convertir-lo en Ateneu, al Districte de
l’Eixample de Barcelona, a l’empara de l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
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pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  (ROAS)  i
d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  de  la  Direcció  d’Obra  i  de  la  Direcció  Tècnica
d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 2.023.206,19 euros, el 21%
d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa
oferta  per  l’adjudicatari  (1.840.761,42  euros,  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les
modificacions  (182.444,77  euros  IVA  inclòs  que  representen  el  9,901  %  d’increment
sobre  l’import  adjudicat  del  projecte  de  rehabilitació  del  local),  consistents  en
modificar  canvis  d’alguns  materials,  exigències  /  indicacions  emeses  per  autoritats
competents, adequacions derivades d’introduir canvis estructurals i canvis en acabats
i mobiliari per noves exigències de l’Administració; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de
Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte de Sants-Montjuïc

46. – (3BC  2018/125)  APROVAR  DEFINITIVAMENT  el  Projecte  d’implantació  dels  jocs
infantils en espais singulars als jardins de Celestina Vigneaux, 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 de 368.653,62 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; ACLARIR que per a l’execució del present projecte de jocs caldrà l’execució
del projecte de reurbanització per a la implantació dels jocs infantils, tenint que
addicionar a l’import del present projecte de jocs (PCA: 368.653,62 euros) l’import del
projecte  de  la  reurbanització  amb  un  pressupost  de  427.391,87  euros  (21%  d’IVA
inclòs) que va ser aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern, en data 25
d’abril de 2019; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

47. – (3BD 2017 070) APROVAR inicialment el Projecte executiu per a la nova construcció
d’un centre d’atenció integral als jardins de Cal Sèbio, al barri de la marina del port, al
Districte  de  Sants-Montjuïc  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 dona per reproduït, amb un pressupost de 3.980.588,96 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 de Sarrià-Sant Gervasi

48. – (19 SD 0039 PO) APROVAR definitivament  el Projecte Executiu de substitució de la
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plataforma de vies per a la circulació dels nous vehicles del funicular, adaptació de les
andanes i estacions i reforma dels lavabos de l'estació superior del parc d'atraccions
del Tibidabo, d'iniciativa del Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (PATSA), d'acord amb
les condicions que consten en l'Informe de conformitat tècnica (ITP) de data 6 de
març de 2019  amb classificació B i  amb l’informe d’Auditoria de 12 de desembre de
2018 i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un import de 9.237.715,94
euros, el 21% de l'Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que preveu
l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR el present acord en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més
circulació de la província. NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte d'Horta-Guinardó

49. – (7BD 2017/130) APROVAR definitivament el Projecte dels entorns de Can Soler - Fase
1,  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  d’1.832.660,54  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
(TRLMRLC); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte de Nou Barris

50. – (8BD  2016/164)  APROVAR  Inicialment  el  Projecte  executiu  d’implantació  d’unes
escales mecàniques i arranjament dels seus entorns al carrer de les Agudes, entre els
números  124  i  142  a  Ciutat  Meridiana,  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
3.083.720,66  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; i NOTIFICAR-HO als interessats en
aquest procediment.

Districte de Sant Andreu

51. – (19SD0076PU)  APROVAR  inicialment,  la  modificació  del  Projecte  d’Urbanització  del
Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2, aprovat per acord de
la Comissió de Govern de 19 de juliol de 2012 (publicat al BOP de 18/09/2012) en
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relació  amb  la  Separata  corresponent  a  l’àmbit  C  que  té  per  objecte  el  Projecte
constructiu  d’obertura  i  urbanització  del  carrer  Josep  Estivill  entre  el  carrer
d’Honduras  i  el  carrer  Gran  de  la  Sagrera;  Projecte  d’urbanització  que  desenvolupa
l’esmentat  PMU del  sector  entorn  Sagrera,  aprovat  pel  Plenari  del  Consell  Municipal
en sessió de 30 de novembre de 2007 (publicat als efectes de la seva executivitat  al
BOP  de  26/12/2007),  tot  això  d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  (ITP  amb
qualificació  B)  de  7  de  maig  de  2019  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a
aquests efectes es dóna per reproduït, amb pressupost d'1.345.519,94 euros (21%
IVA  inclòs)  amb  la  finalitat  d’adequar  el  projecte  a  la  normativa  tècnica  vigent  i  als
nous  plecs  de  condicions  tècniques  dels  diferents  REP’s  responsables  d’Espai  Públic,
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  el  termini  d’un mes,  a  comptar  a  partir  del
dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. COMUNICAR-HO  a les
dependències interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

b) Mocions

ÀREA DE DRETS SOCIALS

1. – (20190119)  DECLARAR  activitat  pública  essencial,  concretant  l’acord  de  comissió  de
govern de 21 d’abril de 2016, en el Servei d’Acció Socioeducativa “A partir del carrer”
a efectes de l’article 19.1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2018, prorrogats per a l’any 2019. ESTABLIR que el sistema de gestió
d’aquest  servei,  Servei  d’Acció  Socioeducativa  “A  partir  del  carrer”  serà  de  gestió
directa amb mitjans propis; i INICIAR l’expedient administratiu per tal que es redacti el
projecte de prestació del servei públic mitjançant gestió directa, amb mitjans propis, a
partir  de l’1 de gener de 2020. SOTMETRE a informació pública durant un termini de
trenta dies el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província
de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Gaseta Municipal i el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 160.1 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Es fa constar de forma expressa que el Govern municipal ha tingut coneixement de
l’informe de la Intervenció General que consta a l’expedient i en el qual es formula un
conjunt  d’advertències  i  observacions  en  relació  a  la  proposta  d’acord,  principalment
pel que fa a la vigència prevista fins el 31 de març de 2021 del contracte de serveis
d’acció  socio-educativa  dels  APC,  per  la  qual  cosa  i  per  donar  resposta  positiva  a
l’observació  feta  per  la  Intervenció  General,  el  present  acord  s’adopta  amb
manifestació expressa del  Govern municipal  de que en cap cas s’acordarà l’aprovació
definitiva  del  mateix  sense  que  s’acrediti  que  la  rescissió  de  l’esmentada  relació
contractual es produeix per mutu acord amb l’empresa i  sense costos addicionals per
l’Ajuntament de Barcelona.

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

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.30
hores.
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