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Dimecres, 16 d'agost de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament  
Urbà, S.A.

La Comissió de Govern, en sessió del dia 20 de juliol de 2017, ha adoptat el següent acord:

Encarregar a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, la realització de projectes d'assessorament i 
suport tècnic per la prestació de serveis municipals a l'espai públic i altres serveis urbans, i per la realització d'obres i  
inversions durant l'any 2017, de conformitat amb les condicions que s'estableixen en les prescripcions generals annexes 
que s'aproven, fins el 31 de desembre de 2017;

Autoritzar i disposar la despesa per un import de quatre milions cinc-cents mil EUR (4.500.000,00.-EUR), amb càrrec 
al/s  pressupost/os  i  partida/es  indicats  en  aquest  mateix  document,  a  favor  de  Barcelona  Regional,  Agència  de 
Desenvolupament Urbà, S.A. amb NIF A60453271, per fer front a les despeses derivades d'aquest encàrrec de gestió; i 
Publicar el present encàrrec de gestió en la Gaseta Municipal i el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

PRESCRIPCIONS  GENERALS  QUE  HAN  DE  REGIR  L'ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  DE 
BARCELONA A  BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A. CONSISTENT EN LA 
REALITZACIÓ  DE  PROJECTES  D'ASSESSORAMENT  I  SUPORT  TÈCNIC  DIRECTAMENT  VINCULATS  A  LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS EN L'ÀMBIT DE l'espai públic i els serveis urbans i, en concret, l'urbanisme 
de proximitat, la mobilitat sostenible i la gestió i manteniment dels serveis urbans vinculats amb la matèria (aigua, verd, 
residus, energia) i la via pública, I A LA REALITZACIÓ D'OBRES I INVERSIONS DURANT L'ANY 2017.

I. Antecedents

1) Barcelona Regional és una empresa pluripersonal d'accionariat públic, de la que forma part l'Ajuntament, amb una 
participació majoritària, i altres organismes i entitats gestores de serveis públics, constituïda amb la voluntat conjunta de 
disposar d'una eina tècnica o instrument de cooperació, de caràcter estable, per analitzar i resoldre problemes tècnics, 
relacionats amb els aspectes infraestructurals, urbanístics, territorials i mediambientals inherents a les activitats i serveis 
que respectivament tenen encomanats.

2) D'acord amb l'article 2 dels seus estatuts, Barcelona Regional es configura com a mitjà propi instrumental i servei 
tècnic  respecte  l'Ajuntament  de  Barcelona,  per  la  prestació  de  serveis  en  matèria  d'intervencions  urbanístiques, 
mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant la realització d'estudis, anàlisis i prospeccions de contingut 
urbanístic, territorial i mediambiental, i la promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació 
de tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans.

3) Les relacions de Barcelona Regional amb l'Ajuntament de Barcelona tenen caràcter instrumental i no contractual, 
articulant-se mitjançant encàrrecs de gestió previstos a l'article 24, apartat 6, del RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa i a tots els efectes són de 
caràcter intern, depenent i subordinat.

4) L'Àrea d'Ecologia Urbana lidera les inversions municipals en matèria d'infraestructures,  medi ambient,  transport  i 
mobilitat, requerint a l'efecte els serveis d'assessorament i suport de personal tècnic qualificat.

5) A la vista de les funcions assignades a Barcelona Regional pels seus estatuts, es configura com el mitjà propi idoni 
per portar a terme els treballs assenyalats al punt anterior.

II. Condicions de l'encàrrec

1) Objecte

a) L'objecte  del  present  encàrrec  de  gestió  és  la  realització  per  part  de  Barcelona  Regional  de  projectes 
d'assessorament  i  suport  tècnic  a  l'Ajuntament  de  Barcelona  en  la  definició  d'estratègies  i  propostes  territorials, 
urbanístiques,  d'arquitectura i  espai  públic,  d'habitatge,  mediambientals,  energètiques  i  de sostenibilitat,  relatives al 
transport  i  la  mobilitat,  així  com  en  totes  aquelles  relacionades  amb  les  infraestructures,  directament  vinculats  a C
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l'execució d'obres municipals i a la realització d'inversions durant l'any 2017, i recollides en el document "Programa de 
treball i memòria econòmica corresponent a l'Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional 
2017", reproduït en l'apartat c) següent.

b) Barcelona  Regional  haurà  de  prestar  tot  el  suport  tècnic  que  li  sigui  requerit  per  l'Ajuntament  en  les  matèries 
assenyalades.

c) En concret, un cop avaluades les necessitats de l'àrea, s'han definit  els següents treballs a executar per part de 
Barcelona Regional:

Projectes Estratègics

Pla Director i estratègic del Port Olímpic 45.000 EUR
MPGM Habitatge en sol urbà consolidat 70.000 EUR
Àrea de Tempteig i Retracte en edificis sencers i solars Ordenança d'Habitatge I MPGM usos Urbanístics 70.000 EUR
Pla de l'Eix Besòs 230.000 EUR
Reflexió i propostes de l'encaix dels barris de muntanya amb el Parc Natural de Collserola 50.000 EUR
Reflexions sobre l'entorn del Parc Güell 50.000 EUR
Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat de Barcelona 50.000 EUR

Projectes d'arquitectura i Espai Urbà

Estudi dels entorns de l'Estació de Sants 150.000 EUR
Encaix urbà de la cua de maniobres del FGC i les infraestructures ferroviàries als entorns de la Plaça de Catalunya 10.000 EUR
Estudi Entorns del Final del Passeig de la Zona Franca, el Carrer A i de les connexions amb la Ronda i les infraestructures 25.000 EUR
Projecte Urbà del Peu de Montjuïc 50.000 EUR
Ordenació del Entorn Urbà del IES Consell de Cent entre Miramar i Drassanes 20.000 EUR
Projecte Urbà pel nou Moll de la Fusta 50.000 EUR
Estudi Entorns del Parc de la Ciutadella entre Via Laietana i Carrer Marina 15.000 EUR
Estudi per a completar la seqüència de Parcs del Litoral entre Ciutadella i el Fòrum 25.000 EUR

Planejament

Pla Especial d'allotjaments turístics 10.000 EUR
Reflexió estratègica sobre el desenvolupament del sector de la Marina de la Zona Franca 50.000 EUR
Pla Especial executiu del centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona 150.000 EUR
MPGM per la millora dels entorns de la Plaça de les Drassane i del Parc de l'Espanya Industrial 25.000 EUR

Medi Ambient

Actualització dels plànols Pla de Gestió Integral Litoral 25.000 EUR
Manteniment de l'abalisat dels dics submergits de les platges de Barcelona 25.000 EUR
Treballs ambientals del Centra d'acollida d'animals de companyia 30.000 EUR
Informe Ambiental MPGM Centre Penitenciari Zona Franca 75.000 EUR
Prova pilot serveis ambientals dels Parcs de Barcelona 75.000 EUR
Anàlisi de vulnerabilitat al canvi climàtic de Barcelona 350.000 EUR
Sostenibilitat ambiental en el marc del Pla Estratègic de Turisme 50.000 EUR
Assistència Tècnica al Mapa Estratègic de Soroll de Barcelona 50.000 EUR
Assessorament en el projecte europeu H2020 Nature Based Solutions 30.000 EUR
Impuls del verd a la ciutat de Barcelona: 125.000 EUR
Revisió, mapificació i programació de les accions de la mesura de govern d'infraestructura verda urbana (IVU)
Revisar els espais reconeguts pel planejament com a espai lliure amb potencial per incrementar el seu percentatge de verd i zones permeables

Crear un sistema d'informació sobre la IV, el verd i biodiversitat, mitjançant un banc de dades, un sistema d'indicadors, i cartografia associada

Seguiment ambiental i topobatimetria de les platges de Barcelona 100.000 EUR
Seguiment i coordinació dels treballs per a la renovació i ampliació de les càmeres de seguiment del litoral 25.000 EUR
Aproximació a la petjada de carboni del sector turístic de Barcelona 50.000 EUR
Previsió de la qualitat de l'aire a Barcelona 50.000 EUR
Estudi per la caracterització dels vehicle a Barcelona i l'AMB 50.000 EUR
Indicador corredors verd Ciutadella-Collserola per donar compliment a compromís pel Clima 25.000 EUR
Suport a l'estratègia de gossos i parcs 25.000 EUR
Relat compromís Barcelona per Collserola 75.000 EUR
Treballs per a l'avaluació ambiental estratègica als projectes urbans de Barcelona 75.000 EUR
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Energia

Treballs per desenvolupar els vehicles elèctrics a Barcelona 200.000 EUR
Balanç d'energia de Barcelona 2014 15.000 EUR
Seguiment de les infraestructures elèctriques de Barcelona 50.000 EUR
Anàlisi, estructuració de la informació i proposta metodologia relativa a les xarxes de transport i infraestructures de transport elèctric, gas,  
hidrocarburs i aigua en funció de l'ús del domini públic privatiu i avaluat segons valor general del mercat.

100.000 EUR

Desenvolupament del tasques relacionades amb l'Observatori de l'Energia. 30.000 EUR
Modelització d'emissions i de la immissió d'una superilla a Barcelona 15.000 EUR
Servidor de mapes web de tipologies i consums d'energia d'edificis de Barcelona: manteniment i actualització. 30.000 EUR
Nou Pacte d'Alcaldes/ses per l'energia i el clima – Pla Clima. 75.000 EUR

Mobilitat

Preparació European Transport Conference 25.000 EUR
Suport i propostes PDU 75.000 EUR
Suport a l'Ajuntament i propostes sobre el soterrament de la R2 de Rodalies a Montcada i Reixac. 25.000 EUR
Estudis de mobilitat sobre la transformació de l'entorn de Sants 25.000 EUR
Estudis de Mobilitat sobre l'entorn del Parc Güell 25.000 EUR
Anàlisi de la mobilitat i vialitat a l'entorn de Vallcarca 25.000 EUR
 Actualització de l'estat de les propostes de noves infraestructures de mobilitat i serveis a l'entorn Metropolità 75.000 EUR
Estructuració i proposta metodològica per a la implantació d'una taxa municipal sobre les xarxes de transport 50.000 EUR
Estudi de la viabilitat de pacificació dels accessos nord de Barcelona per limitar el flux de vehicles a la Meridiana. Tram pont de Sarajevo - 
pont de Vallbona.

75.000 EUR

Assistència al Airport Region Conference 25.000 EUR
INMAB – Interconnexió de xarxes, port, aeroport, i gestió del tràfic en l'àrea metropolitana de Barcelona, node del corredor europeu del 
mediterrani. Estudi integral de les rondes de Barcelona.

150.000 EUR

Oficina tècnica i Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs 300.000 EUR
Assessorament sobre la política tarifaria i la implantació de la T-Mobilitat 25.000 EUR
Estudis de la Mobilitat Generada per la MPGM de: Can Batlló, Glories, Implantació de centres penitenciaris a la Zona Franca, Centre 
d'Animals de Companyia de Barcelona, Altres

50.000 EUR

Suport en la redacció del Pla de Resiliència i Adaptació al Canvi Climàtic Resiliència Urbana (encàrrec conjunt GAMI i Direcció d'Estratègia i  
Gestió del coneixement)

50.000 EUR

Suport i seguiment als projectes d'accessos viaris i ferroviaris al port de Bcn 50.000 EUR
Suport i Assistència a la Comissió d'Infraestructures per a donar compliment a la Mesura de Govern d'Infraestructures 25.000 EUR
Suport i seguiment d'estudis i projecte del Port Fòrum i pla director del Port Olímpic 25.000 EUR
Millora i actualització de la mapificació de la xarxa de ferrocarrils de Catalunya en col·laboració amb ATM. 25.000 EUR
Suport Tècnic al Pla de mobilitat turístic a Barcelona 25.000 EUR
Anàlisi del recorreguts i parades dels autobusos Interurbans a Barcelona de cara a fer propostes de millora tant en recorreguts com parades i 
estacions terminals.

50.000 EUR

Altres

Informes sobre el Pla Director d'Infraestructures de transport públic col·lectiu de la RMB 2011-2020 15.000 EUR
Informe d'al·legacions als projectes constructius d'adaptació a PMRs de diverses estacions de Metro: Sants i Altres 15.000 EUR
 Informes d'al·legacions a Estudis Informatius diversos de l'ATM, Generalitat i el Ministerio de Fomento. 15.000 EUR
Suport als treballs de l'Ajuntament de Barcelona 180.000 EUR
Manteniment i preparació de les bases cartogràfiques per l'elaboració dels diferents treballs de mobilitat 60.000 EUR
Manteniment i preparació de les bases cartogràfiques per manteniment de totes les dades de planejament e infrastructures. 45.000 EUR

d) L'Ajuntament de Barcelona serà propietari dels documents resultants del present encàrrec, disposant de tots els drets 
inherents que li siguin d'aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.

e) Transcorregut el període de vigència del present encàrrec, s'hauran de lliurar els informes i/o memòries que justifiquin 
la seva correcta execució.

f) L'Ajuntament de Barcelona designarà un responsable de l'encàrrec, el qual supervisarà la seva execució. Barcelona 
Regional atendrà als requeriments del responsable municipal.

g) Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements substantius del seu exercici.

h) En el cas que Barcelona Regional contractés amb tercers amb motiu de l'execució d'aquest encàrrec, als contractes a 
subscriure els resultarà d'aplicació, en els termes que en cada cas resulti procedent, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, TRLCSP.

2) Durada

Aquest encàrrec haurà de portar-se a terme durant l'any 2017, per tant, la seva vigència no s'estendrà més enllà del 31 
de desembre de 2017. C
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3) Pressupost de l'encàrrec

Amb l'aprovació d'aquest encàrrec l'Ajuntament disposarà a favor de Barcelona Regional, la quantitat de quatre milions 
cinc-cents mil EUR (4.500.000,00.EUR) com a contraprestació per la realització de l'objecte del present encàrrec de 
gestió.

Per tal de garantir una gestió eficient, l'import a satisfer a Barcelona Regional respondrà a costos reals que en tot cas  
han de ser iguals o inferiors al valor de mercat, però mai superiors.

El  finançament d'aquestes despeses anirà a càrrec de la partida 0501.76430.15341 del pressupost de la Gerència 
d'Ecologia Urbana per l'exercici 2017.

Aquesta quantitat s'abonarà en tres pagaments, que es tramitaran:

• El 50% de l'import total, això és, 2.250.000,00 EUR, un cop aprovat l'encàrrec de gestió.
• Un 25% de l'import total, això és, 1.125.000,00 EUR, a la finalització del tercer trimestre de l'any.
• El restant 25% de l'import total, 1.125.000,00 EUR, a la finalització del quart trimestre de l'any.

De conformitat amb la base vint-i-unena de les Bases d'execució del Pressupost 2017, l'aportació de l'Ajuntament a 
Barcelona Regional, haurà de tenir la consideració de finançament afectat. Es justificarà, per tant, l'aplicació dels fons a 
les despeses per a les que van ser concedits, mitjançant faig constar del gerent o equivalent de Barcelona Regional.

4) Comissió de seguiment

Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per un màxim de dos representants de cadascuna de les parts:

El Gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona designarà el representants que formaran part de la 
Comissió de Seguiment.

Barcelona Regional haurà de designar i comunicar a l'Ajuntament de Barcelona els dos membres que formaran part de 
la Comissió de Seguiment.

La Comissió tindrà com a funció fer el seguiment i control de les feines encarregades durant el període de vigència de 
l'encàrrec. A tal efecte es reunirà, com a mínim, en dues ocasions.

• Una primera reunió de constitució i seguiment abans del 30 de setembre de 2017.
• Una segona reunió de seguiment abans del 30 de novembre de 2017.

Barcelona Regional  lliurarà amb l'antelació suficient a la celebració de les reunions de la Comissió,  un informe de 
seguiment dels projectes que haurà de contenir, com a mínim, la següent informació:

• Títol i breu descripció dels projecte.
• Tècnic responsable del projecte.
• Data d'inici.
• Planificació de fases d'execució, si s'escau, i calendari.
• Estimació de cost associat desglossat per fase d'execució.
• Situació actualitzada: compliment de calendari i pressupost.
• Data prevista de finalització i lliurament.

5) Extinció de l'encàrrec

Aquest encàrrec de gestió s'extingirà per la realització del seu objecte, el transcurs del seu període màxim de vigència, 
la voluntat de la part encomanant i les causes generals establertes en dret.

Barcelona, 2 d'agost de 2017
La secretària delegada, p. d. 16/10/2015, Iolanda Garcia Ceprià

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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