
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

Ref: CG 39/18 

ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2018. 

APROVACIÓ de !'acta de la sessió anterior. 

ACORDS DECISORIS 

ALCALDIA 

1.- (20174192) PRORROGAR el contracte 17002418 que té per objecte l'execució de les obres de 
manteniment, reforma de locals i millares deis ediffcis adscrits a la Gerencia de Seguretat i Prevenció, 
d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tecniques i amb mesures de contractació pública 
sostenible, adjudica! a !'empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, a !'empara 
deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, per un període compres des del21 de novembre de 2018 fins el31 
de desembre de 2018 per un impar! total de 38.316,67 euros (IV A inclós), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l'import esmentat, 
del qua! corresponen 31.666,67 euros a l'import net, i 6.660,00 a I'IVA al tipus del21 %, amb carrec a la 
partida 0401-21200-13011 del pressupost municipal del 2018. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en 
el termini maxim de 15 dies habils següents a la recepció de la notificació de la present resolució, 
comparegui per FORMALITZAR la prórroga del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

2.- (20184126- lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 18002590L01, que té per objecte ello! 1 del contracte 
de serveis de neteja, descontaminació i manteniment deis equips d'intervenció, deis EPI, de la 
uniformitat i del textil de pare, del Servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament, d'acord amb les 
previsions del plec de prescripcions tecniques i amb mesures de contractació pública sostenible, 
desglossat en 2 lots (LOT 1- Neteja, descontaminació, inspecció i manteniment deis equips 
d'intervenció i deis EPI del personal de Bombers de Barcelona), per un import de 198.633,60 euros (IV A 
inclós), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, a Total 
Safety Clean SL, amb NIF B65689093, i d'acord amb la seva proposició, tot subordinan! la seva 
realització al credit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada despesa, de la qual164.160,00 euros corresponen al 
preu net i 34.473,60 euros, a I'IVA, amb carrec a la partida 0401 22719 13612 deis pressupostos 
municipals de 2018, 2019 i 2020. FIXAR en 8.208,00 euros l'import de la garantía definitiva; i RETEN IR
LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de 
constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en el termini maxim de 5 dies naturals a comptar 
del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies habils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi 
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Antonio 
Cabeza Martín, cap de la Unitat de Recolzament T ecnic del SPEIS. DONAR-N E compte a la Comissió 
de Presidencia, Drets de Ciutadania, Partícipació i Seguretat i Prevenció. 
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3.- (20184126 - Lot 1) ALLIBERAR la quantiiat de 22.070,40 euros (IV A inclós), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18002590L01 que té per objecte el lot 1 del contracte de serveis de neteja, 
descontaminació i manteniment deis equips d'intervenció, deis EPI, de la uniformitat i del textil de pare, 
del Servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament, d'acord amb les previsions del plec de 
prescripcions técniques i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossat en 2 lots (LOT 1-
Neteja, descontaminació, inspecció i manteniment deis equips d'intervenció i deis EPI del personal de 
Bombers de Barcelona), el qual ha esta! adjudica! a l'empresa Total Safety Clean, SL, amb NIF 
B65689093, i retornar-la a la partida 0401 22719 13612 deis pressupostos municipals de 2018, 2019 i 
2020. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

4.- (20174126 -lo! 2) ADJUDICAR el contracte núm. 18002590L02, que té per objecte ello! 2 del contracte 
de serveis de neteja, descontaminació i manteniment deis equips d'intervenció, deis EPI, de la 
uniformitat i del textil de pare, del Servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament, d'acord amb les 
previsions del plec de prescripcions técniques i amb mesures de contractació pública sostenible, 
desglossat en 2 lots (LOT 2- Neteja, descontaminació i manteniment de la uniformitat i el textil de pare, 
per un import de 206.939,04 euros (IVA inclós), de conformitat amb la proposta de valoraoió i 
classificació continguda en l'expedient, a Elis Manomatic SAU-TSC SLU UTE, amb NIF U67306571, i 
d'acord amb la seva proposició, tot subordinan! la seva realització al credit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos municipals. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada 
despesa, de la qual171.024,00 euros corresponen al preu net i 35.915,04 euros, a I'IVA, amb carrec a 
la partida.0401 22719 13612 deis pressupostos municipals de 2018, 2019 i 2020. FIXAR en 8.551,20 
euros l'import de la garantía definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del 
contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantía. FORMALITZAR el contracte en 
el termini maxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per par! de l'adjudicatari del 
requeriment pera la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies habils des de la tramesa 
de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte el Sr. Antonio Cabeza Martín, cap de la Unitat de Recolzament T écnic de 
I'SPEIS. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, Dretsde Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció. 

5.- (20184126- Lot 2) ALLIBERAR la quantitat de 39.416,96 euros (IV A inclós), en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte 18002590L02 que té per objecte el lot 2 del contracte de serveis de neteja, 
descontaminació i manteniment deis equips d'intervenció, deis EPI, de la uniformitat i del textil de pare, 
del Servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament, d'acord amb les previsions del plec de 
prescripcions técniques i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossaten 2 lots (LOT 2-
Neteja, descontaminació i manteniment de la uniformitat i el textil de pare), el qual ha esta! adjudica! a 
l'empresa Elis Manomatic SAU-TSC SLU UTE, amb NIF U67306571, i retornar-la a la partida 0401 
22719 13612 deis pressupostos municipals de 2018, 2019 i 2020. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

ÁREA D'ECONOMIA 1 TREBALL, CIUTAT DIGITAL 1 RELACIONS INTERNACIONALS 

6.- (019/2018) APROVAR definitivament la lnstrucció relativa als criteris pera la practica de la notificació 
electrónica municipal. PUBLICAR l'acord d'aprovació definitiva i el text integre de la instrucció al Butlleti 
Oficial de la Provincia de Barcelona, la Gaseta municipal i a la seu electrónica. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidencia, Drets de la ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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7.- (021/2018) APROVAR definitivament la lnstrucció relativa a la Política d'identificació i signatura en 
l'actuació administrativa de I'Ajuntament de Barcelona. PUBLICAR l'acord d'aprovació definitiva i el text 
integre de la instrucció al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, la Gaseta municipal i a la seu 
electrónica. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de la ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

8.- (2017/594) APROVAR l'addenda al conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Catalunya Europa aprovat per la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2017, pel 
desenvolupament del programa Pasqual Maragall, que comporta la modificació del projecte, que el 
pressupost de 615.000,00 euros inicialment presenta! passi a ser de 445.000,00 euros i, en 
conseqüéncia, s'augmenti el percentatge de la subvenció a atorgar per I'Ajuntament de Barcelona del 
29,27% al40,44% respecte l'import total del programa. FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, l'lm. Sr. 
Gerardo Pisarello Prados pera la signatura de l'addenda al conveni. 

9.- (2018/632) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
Solidaritat UB pel Projecte "Visa x estudiants refugiats. Vies segures alternatives x estudiants/es 
refugiats/des", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjan9ant concessió directa nominativa, 
de conformitat amb els · articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.1 a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de I'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 160.000,00 euros, que representa el 24,42% del projecte, que té un import 
de 655.100,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 160.000,00 euros, amb 
carrec a la partida 48740/23291/0701, distriburts en 80.000,00 euros pera l'any 2018 i 80.000,00 euros 
pera l'any2019, condicional a !'existencia de crédit suficient i adequat a favor de la Fundació Solidaritat 
UB amb CIF G61084950. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que en un termini no superior a tres 
mesos de la finalització de l'activitat parcial o final del projecte presentí la justificació de l'aplicació deis 
fons rebuts, d'acord amb alió establert al pacte 5é del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, 
l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, pera la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Preven ció. 

10.- (2018/199) DESESTIMAR les al·legacions formulades duran! el període d'exposició pública del decret 
pel qual es regulen les obligacions derivades del principi d'universalitat en l'accés als serveis funeraris a 
Barcelona aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern de 7 de juny de 2018, d'acord amb 
els informes que obren a l'expedient i es dóna per reprodu'its a efectes de motivació; APROVAR 
definitivament el decret pel qual es regulen les obligacions derivades del principi d'universalitat en 
l'accés als serveis funeraris a Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, 
a la Gaseta Municipal i al Web municipal. 

11.- Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de quinze . de 
novembre de 2018. 

12.- (2018/582) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i Barcelona 
Plataforma Empresarial, SL per la realització del Projecte BPE Fledge Barcelona amb la finalitat de 
seleccionar set startups pera realitzar 10 setmanes d'acceleració i 5 anys d'acompanyament amb els 
objectius de donar visibilitat a BPE Fledge Barcelona davant de tot !'ecosistema empresarial de la ciutat, 
consolidar aquestes set empreses pilo!, connectar-les amb !'ecosistema empresarial de Barcelona i 
crear nous vincles institucionals Barcelona-Startups-Ciutats emergents, que instrumenta l'atorgament 
d'una subvenció miljan9ant concessió directa i amb caracter 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 I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
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30.000,00 euros; DECLARAR la no-inclusio en convocatoria pública per raons d'interes públic 
justificades en !'informe qlie consta a l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 30.000,00 
euros amb carrec a la partida corresponent del pressupost de l'any 2018; REQUERIR l'entitat 
beneficiaria per tal que, en un termini no superior a tres mesas a comptar des de la finalització de 
l'activitat subvencionada, presenti la justificació .de l'aplicació deis fons rebuts; FACULTAR el Primer 
Tinent d'Aicaldia, l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, pera la signatura del conveni i DONAR-N E compte 
a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

13.- (2018/631) RATIFICAR la presentació de la sol·licitud de subvenció davant el Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya per al Projecte CurESS Articulació de la provisió 
de cures des de l'economia social i solidaria - Pilo! a la ciutat de. Barcelona, d'acord amb I'Ordre TSF 
234/2017, de 13 d'octubre, per la qua! s'aproven les bases que han de regir la convocatoria de 
subvencions per a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al 
foment de l'economia social i del cooperativisme i en el marc de la Resolució TSF 2273/2018, de 26 de 
setembre, que obre la convocatoria en l'any 2018; TRASLLADAR la gestió deis tramits necessaris pera 
l'execució i la justificació del Projecte, una vegada alargada aquesta subvenció, a la Societat Privada 
Municipal Barcelona Activa SAU, en la seva condició d'ens municipal encarregat de l'execució de les 
polltiques de I'Ajuntament en materia d'ocupació i per disposar deis mitjans humans, materials i tecnics 
pera la seva realització; FACULTAR la Gerent de Polltica Económica i Desenvolupament Local de 
I'Ajuntament de Barcelona per a la signatura de tots els documents relatius a la sol·licitud, execució i 
seguiment del Projecte. 

14.- (2018/636) RATIFICAR el Conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i 
C40 (Cities Climate Leadership Group lnc.), signa! el12 de novempre de 2018, pera la realització de la 
reunió regional europea 2018. 

15.- (3-164/2018)APROVAR l'expedient núm. 3-164/2018 de modificacions de crédit, consisten! en 
transferencies de credit del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018, 
d'import 10.422.120,00 euros, per atendre despeses de personal derivades de l'aplicació de la llei 
6/2018, de 3 de julio!, de Pressupostos Generals de I'Estat i de I'Acord de Condicions de Treball per als 
anys 2017-2020 aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 20 de julio! de 2018, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, referencia 
comptable núm. 18110591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

16.- (3-166/2018)APROVAR l'expedient núm. 3-166/2018 de modificacions de crédit, consisten! en 
generació de crédit per majors ingressos del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018, provinent del reconeixement d'ingrés de I'Area Metropolitana de Barcelona, per un 
import de 132.243,16 euros, deriva! del Conveni de 14 de juny de 2018 en materia d'atenció i informació 
ciutadana, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostaries que 
consta a l'expedient, referencia comptable 1811 0595; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

17.- (3-168/2018) APROVAR l'expedient núm. 3-168/2018 de modificacions de credit, consisten! en 
transferencies de credit del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona: de l'exercici 2018, 
d'import 105.160,64 euros, per atendre transferencies de credit de !'Área de Drets de Ciutadania, 
Cultura, Participació i Transparencia, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 18110691; i 
PUBLICAR aquést acord a la Gaseta Municipal. 
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18.- (0003/15) MODIFICAR, a !'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14006121-001 
que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el manteniment deis elements 
de la via pública deis districtes de I'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016 amb el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral (LOT 1: Dte. Ciutat V ella), 
adjudica! a !'empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A, amb NIF A58869892, per un 
import maxim de 136.703,75 euros (IV A inclós), d'acord amb els informes i documentació que consten 
en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 136.703,75 euros, IVA inclós, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en áquest 
document, condiciona! a !'existencia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR 
en 5.648,92 euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal 
que reajusti la garantía per la quantitat indicada i realitzi l'ingrés de 82,02 euros a la Tresoreria 
municipal, en metal·lic, corresponent als imports indicats a la clausula 19 relatius al suport hot-line i el 
manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l'aplicació informatica de connexió entre els Districtes, 
Geréncies Municipals, l'lnstitut Municipal d'lnformatica i els adjudicataris, aixi com per a qué 
comparegui a les dependéncies de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de 
Recursos pera la seva formalització; tot en el termini de 15 dies hilbils, a comptar des de la recepció de 
la present notificació. DONAR-N E compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

19.- (0003/15) MODIFICAR, a !'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14006091-001 
que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el manteniment deis elements. 

·de la via pública deis districtes de I'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016 amb el lomen! de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercal laboral (LOT 2: Dte. Eixample), 
adjudica! a !'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA 1 OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import 
maxim de 209.721,37 euros (IVA inclós), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
209.721,37 euros, IVA inclós, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest 
document, condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR 
en 8.666,17 euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal 
que reajusti la garantía per la quantitat indicada i realitzi l'ingrés de 125,83 euros a la Tresoreria 
municipal, en metal·lic, corresponent als imports indicats a la clausula 19 relatius al suport hot-line i el 
manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l'aplicació informatica de connexió entre els Districtes, 
Gerencies Municipals, l'lnstitut Municipal d'lnformatica i els adjudicataris, així com per a qué 
comparegui a les dependéncies de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de 
Recursos pera la seva formalització; tot en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de 
la present notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

20.- (0003/15) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14006114~001 
que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el manteniment deis elements 
de la via pública deis districtes de I'Ajuntament de Barcelona pels ¡¡nys 2015-2016 amb el foment de' 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral (LOT 4: Dte. Les Corts), 
adjudica! a !'empresa M. 1 J. GRUAS, S.A., amb NIF A25031576, per un import maxim de 53.389,69 
euros (IV A inclós), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 53.389,69 euros, IVA 
inclós, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiqwen en aquest document, condiciona! a 
!'existencia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 2.206,19 euros l'import 
del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que reajusti la garantía per 
la quantitat indicada i realitzi l'ingrés de 32,03 euros a la Tresoreria municipal, en metal·lic, 
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corresponent als imports indicats a la clausula 19 relatius al suport hot-line i el manteniment, tan! 
correctiu com evolutiu, de l'aplicació informatica de connexió entre els Districtes, Gerénqies Municipals, 
l'lnstitut Municipal d'lnformatica i els adjudicataris, així com per a qué comparegui a les dependéncies 
de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de Recursos pera la seva formalització; 
tot en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la present notificació. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

21.- (0003/15) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14006115-001 
que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el manteniment deis elements 
de la via pública deis districtes de I'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016 amb el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al merca! laboral (LOT 5: Dte. Sarria-San! 
Gervasi), adjudica! a !'empresa CONSTRAULAENGINYERIA 1 OBRES, SAU, amb NIF A58142639, per 
un import maxim de 103.089,26 euros (IVA inclós), d'acord amb els informes i documentació que 
consten en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 103.089,26 euros, IVA inclós, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest 
docoment, condiciona! a !'existencia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR 
en 4.259,89 euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal 
que reajusti la garantía per la quantitat indicada i reálitzi l'ingrés de 61,85 euros a la Tresoreria 
municipal, en metal·lic, corresponent als imports indicats a la clausula 19 relatius al suport hot-line i el 
manteniment, tan! correctiu com evolutiu, de l'aplicació informatica de connexió entre els Districtes, 
Geréncies Municipals, l'lnstitut Municipal d'lnformatica i els adjudicataris, així com per a qué 
comparegui a les dependéncies de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de 
Recursos pera la se va formalització; tot en el termini de 15 dies. habils, a comptar des de la recepció de 
la present notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció · 

22.- (0003/15) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14006116-001 
que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el manteniment deis elements 
de la via pública deis districtes de I'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016 amb el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al merca! laboral (LOT 6: Dte. Gracia), 
adjudica! a !'empresa UTE MANTENIMENT VIA PUBLICA GRACIA, amb NIF U66427402, per un import 
maxim de 24.009,73 euros (IVA inclós), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
24.009,73 euros, IVA inclós, amb ciurec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest document, 
condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 992,14 
euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que reajusti 
la garantía per la quantitat indicada i realitzi l'ingrés de 14,41 euros a la Tresoreria municipal, en 
metaHic, corresponent als imports indicats a la clausula 19 relatius al suport hot-line i el manteniment, 
tant correctiu com evolutiu, de l'aplicació informatica de connexió entre els Districtes, Geréncies 
Municipals, l'lnstitut Municipal d'lnformatica i els adjudicataris, aixó com per a qué comparegui a les 
dependéncies de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de Recursos per a la seva 
formalització, tot en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la present notificació. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció 

23.- (0003/15) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14006117-001 
que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el manteniment deis elements 
de la via pública dels.districtes de I'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016 amb el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al merca! laboral (LOT 7: Dte. Harta-
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Guinardó), adjudica! a !'empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A, amb NIF A58869892, 
per un import maxim de 36.158,40 euros (IVA inclós), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 36.158,40 euros, IVA inclós, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest 
document, condicional a l'existéncia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR 
en 1.494,15 euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal 
que reajusti la garantía per la quantitat indicada i realitzi l'ingrés de 21,70 euros a la Tresoreria 
municipal, en metal·lic, corresponent als imports indicats a la clausula 19 relatius al suport hot-line i el 
manteniment, tan! correctiu com evolutiu, de l'aplicació informatica de connexió entre els Districtes, 
Geréncies Municipa\s, \'lnstitut Municipal d'lnformatica i els adjudicataris, aixi corn per a qué 
comparegui a les dependéncies de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de 
Recursos pera la seva formalització; tot en el termini de 15 dies hilbi\s, a comptar des de la recepció de· 
la present notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció 

24.- (0003/15) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14006118-001 
que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el manteniment deis elements 
de la via pública deis districtes de I'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016 amb el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercal laboral (LOT 8: Nou Barris), 
adjudica! a \'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA 1 OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import 
maxim de 81.115,20 euros (IVA inclós), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de \'esmentat contracte per un import de 
81.115,20 euros, IVA inclós, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest document, 
condicional a \'existencia de crédit adequat i suficient en el pressupost de \'exercici. FIXAR en 3.351,87 
euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que reajusti 
la garantía per la quantitat indicada i realitzi l'ingrés de 48,67 euros a la Tresoreria municipal, en 
metal·lic, corresponent als imports indicats a la clausula 19 relatius al suport hot-line i el manteniment, 
tan! correctiu com evolutiu, de l'aplicació informatica de connexió entre els Districtes, Geréncies 
Municipa\s, l'lnstitut Municipal d'lnformatica i els adjudicataris, aixi com per a qué comparegui a les 
dependéncies de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de Recursos per a la seva 
formalització; tot en el termini de 15 dies hilbils, a comptar des de la recepció de la present notificació .. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció 

25.- (0003/15) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14006119-001 
que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el manteniment deis elernents 
de la via pública deis districtes de I'Ajuntarnent de Barcelona pels anys 2015-2016 amb el tomen! de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercal laboral (LOT 9: San! Andreu), 
adjudica! a \'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA 1 OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import 
maxim de 98.944,72 euros (IVA inclós), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR \'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
98.944,72 euros, IVA inclós, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest document, 
condicional a l'existéncia de crédit adequat i suficient en el pressupost de \'exercici. FIXAR en 4.088,63 
euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que reajusti 
la garantía per la quantitat indicada i realitzi l'ingrés de 59,37 euros a la Tresoreria municipal, en 
metal·lic, corresponent a\s imports indicats a la clausula 19 relatius al suport hot-line i el manteniment, 
tan! correctiu com evolutiu, de l'aplicació informatica de connexió entre. els Districtes, Gerencies 
Municipals, 1'\nstitut. Municipal d'lnformatica i els adjudicataris, aixó com per a qué comparegui a les 
dependéncies de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de Recursos pera la seva 
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formalització, lo! en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la present notificació. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció 

26.- (0003/15) MODIFICAR, a !'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14006120-001 
que té per objecte el contracte mixt.de serveis i obres que té per objecte el manteniment deis elements 
de la via pública deis districtes de I'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016 amb el lomen! de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercal laboral (LOT 10: Ole. San! Martí), 
adjudica! a !'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, amb NIF A08112716, per un 
impar! maxim de 135.311,00 euros (IV A incl6s), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un impar! de 
135.311,00 euros, IVA iriclos, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest 
document, condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR 
en 5.591,36 euros l'import del reajustament de la garantía definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal 
que reajusti la garantía per la quantitat indicada i realitzi l'ingrés de 81,19 euros a la Tresoreria 
municipal, en metal·lic, corresponent als imports indicats a la clausula 19 relatius al suport hot-line i el 
manteniment, tan! correctiu com evolutiu, de l'aplicació informatica de connexió entre els Districtes, 
Geréncies Municipals, l'lnstitut Municipal d'lnformatica i els adjudicataris, aixó com per a· qué 
comparegui a les dependéncies de la Direcció de Serveis de Gestió Económica de la Gerencia de 
Recursos pera la seva formalització, tot en el termini de 15 di es habils, a comptar des de la recepció de 
la present notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció 

ÁREA DE DRETS SOCIALS 

27.- (2018021 O) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió del servei de Sales d'estudi de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, d'acord amb les previsions del plec de 
prescripcions técniques mitjangant tramitació ordinaria, amb la utilització del procediment obert, i amb 
un pressupost total de licitació de 782.015,81 euros, IVA incl6s; APROVAR les actuacions preparat6ries 
efectuades, el plec de clausules administratives particulars i el plec de prescripcions técniques 
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació pera la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat amb carrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en el document comptable, 
amb el següent desglossament: 710.923,46 euros, pressupost net i 71.092,35 euros en concepte 
d'lmpost sobre el Valor Afegit (IV A) al tipus del 10 %; condicionada a !'existencia de crédit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os corresponents; DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

ÁREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 

28.- (16004061-001 (0022/17)) PRORROGAR, a !'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 
acord per un període compres des de 1'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, el contracte 
16004061-001, que té per objecte la Gestió del Servei d'Orientació i Acompanyament pera Persones 
lmmigrades (SOAPI) (Antic expedient 20160323), adjudica! a !'empresa Progess Projec. Gestió Serveis 
Socials, amb NIF B59960526, per un import total de731.004,82 euros (IVA incl6s), d'acord amb els 
informes i documentació que consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 731.004,82 euros, IVA inclos, amb carrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a !'existencia de crédit adequat i suficient 
en el pressupost de l'exercici posterior a !'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació i Segureta i Prevenció. 
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29.- (16003530-001 (0791/16)) PRORROGAR, a !'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu 
acord segons conformitat de !'empresa, per un periode compres des dell'1 de gener de 2019 fins al 31 
de desembre de 2019, el contracte 16003530-001 que té per objecte els serveis de gestió del SASc 
ABITS, adjudica! a !'empresa Fundació Surt, Fundació de Dones, F. Privada, amb NIF G64404213, per 
un import total de 495.787,98 euros (IV A exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
495.787,98 euros (IVA exempt), amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest 
document, condicional a l'existéncia de crédit adequat i suficient en el pressupost del proper l'exercici. 
DONAR compte d'aquesta Resolució a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

Districte de Ciutat Vella 

30.- (18-SJS-156) APROVAR inicialment les bases reguladores de la convocatoria d'ajuts d'arranjaments de 
finestres 2018/2019 en el marc del Pla de Barris, que té per objecte regular i fixar els criteris i el 
procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificacio de les subvencions que atorgui 
el Districte de Ciutat Vella; SOTMETRE-LES a informació pública per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions per un termini de 20 dies habils a partir de l'endema de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Provincia de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis ens locals; 83 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la Llei 
26/201 O, de 3 d'agost, de régim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; 
ENTENDRE-LES definitivament aprovades de no presentar-se en l'esmentat termini cap al·legació. 
Condicional a l'aprovació definitiva de les esmentades Bases: CONVOCAR els ajuts 2018-2019 per 
arranjament de finestres, en el marc del programa de fines tres que s'annexen; ESTABLIR el termini de 
presentació de sol·licituds des de l'endema al de la publicació de la convocatoria al Butlletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona i fins a 60 dies després d'aquesta; APROVAR l'ambit territorial del punt 5 de la· 
convocatoria; i ACTUAR en la zona urbana d'actuació prioritaria de l'area de Ciutat V ella. 

Districte d'Horta-Guinardó 

31.- (85/2018) INICIAR l'expedient pera lacontractació de serveis de la gestió de les ludoteques Arimel i 
Galliner i els Casals lnfantils Guinardó, La Torre i Teixonera i I'Anec del Districte d'Horta Guinardó, amb 
núm. de contracte 18002495, mitjanvant tramitació ordinaria, ambla utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació d'1.345.900,90 euros (IVA inclos) i un valor estima! de 
2.224.629,56 euros distribu'it en els següents lots: LOT núm. 01, Ludoteques, per un import de 
487.663,16 euros (IV A inclos) i LOT núm. 02, Casals lnfal!lils, per un import de 858.237,74 euros.(IVA 
inclos); APROVAR les actuacions preparatories efectuades, el plec de clausules administratives 
particulars i el plec de prescripcions técniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació pera la 
seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb carrec a les partides i als pressupostos que 
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 1.112.314,78 
euros i import de I'IVA de 233.586,11 euros; condicionada a l'existéncia de crédit adequat i suficient en 
el/s pressuposUos corresponenUs atés que l'execució d'aquest contracte s'iniciara l'exercici següent a la 
seva autorització. DESIGNAR com a responsable del contracte la Directora de la Direcció de Serveis a 
les Persones i Territori del Districte d'Horta-Guinardó; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 
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ÁREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

Districte de Sants-Montju'ic 

32.- (08P0010PU) Primer.- APROVAR les modificacions del Projecte d'urbanització de l'ambit delimita! pels carrers de 
Quetzal, de la Riera Blanca i de I'Avinguda del Carrilet, aprovat definitivament per acord de la Comissió de 
Govern en sessió de data 14 de gener de 2009, d'acord amb la modificació del Pla de millora urbana per a la 
precisió de l'ordenació aprovada a l'ambit de la Modificació del PMU i Pla especial Urbanístic de l'equipament 
priva! del sector de la Modificació del PGM pera l'ordenació deis terrenys pels carrers de Quetzal, de la Riera 
Blanca í de I'Avinguda del Carrilet, aprovada definitivament per acord del plenari del Consell Municipal de 23 de 
febrer de 2018 (BOP de 14 de marg de 2018), el qual projecte d'urbanització esta promogut per Banc de 
Sabadell, SA, tot aixó d'acord amb les condicions establertes a !'Informe Técnic del Projecte (ITP amb 
classificació B) de data 30 d'octubre de 2018, que figura a l'expedient administratíu í que a aquests efectes es 
dóna per reprodu'it, per un import de 1.569.034,49 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, de 
conformitat amb 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 régim local de Catalunya, condicions que deriven de la necessitat d'adaptar les solucions 
previstes a les noves precisions d'ordenació de l'equipament priva! de conformitat amb l'esmentada modificació 
del PMU i Pla especial. Segon.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Provincia ~e Barcelona 
(BOPB) i en un diari deis de més circulació de la provincia. Tercer.- NOTIFICAR-LO als interessats en aquest 
procediment. Quart.- DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de les Corts 

33.- (16e00128) FIXAR en tramit d'avinenga, d'acord amb l'establert a l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forgosa, 
la quantitat d'1.400.934,32 euros, coma preu just per tots els conceptes per l'expropiació de la finca núm. BU del 
carrer Pintor Ribalta, de 633 m2 de superficie, qualificada de xarxa viaria bilsica {clau 5) pel Pla General 
Metropolita aprovat definitívament el14 de julio! de 1976, acceptant el full d'apreuament particular presenta! el13 
de febrer de 2018 pel Sr. Lluis Estella Reig, en el que va acreditar ser el titular registra! de l'immoble i portar 
causa de la Sra. Roser Reig Mas, quien data 10 de gener de 2014 va formular advertiment d'iniciar expedient 
d'expropiació per ministeri de la llei de la finca de referencia, a !'empara de l'establert a l'article 114 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, del Text refós de la Llei d'Urbanisme, tot aixó de conformitat amb els informes de 
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'lnstitut Municipal d'Urbanisme de 18 d'abril i de 9 de novembre 
de 2018. APLICAR l'esmentada quantitat amb carrec al núm. de projecte P. 04.6916.01 del lnstitut Municipal 
d'Urbanisme pera l'any 2018. PAGAR l'esmentada quantitat al titular registra!, un cop acredíti el domini i llibertat 
de carregues de la finca objecte d'expropiació, o, altrament, DIPOSITAR-LA a la Tresoreria Municipal i OCUPAR 
la finca afectada. 

Districte d'Horta-Guinardó 

34.- (7BD 2018/026) APROVAR inicialment el Projecte d'una caseta de jardiners díns l'ambit del Mas ·Ravetllat, al 
Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe de Conformitat Técnica del 
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reprodu'it, amb un pressupost de 
521.815,23 euros el21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb alió 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 régim local de 
Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública duran! un termini de 30 dies habils, a comptar a partir del dia 
segü~nt al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) termini duran! el qual es 
podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

Districte de Nou Barris 

35.- (8BD 2017/186) APROVAR inicialment el Projecte de construcció de la pista esportiva del Campillo de la Virgen i 
l'adequació deis seus entorns, al barrí de Torre Baró, al Districte de Nou Barris, d'iniciativa municipal, d'acord 
amb !'Informe Técnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
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reprodu'it, amb un pressupost de 896.996,18 euros, el21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb 
alió que preveu l'article 235.2 del Oecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de régim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies habils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), 
termini durant el qua! es podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

36.- (8BO 2017/212) APROVAR inicialment el Projecte d'implantació d'unes escales mecaniques i arranjament deis 
entorns, a l'ambit compres entre l'av. deis Rasos de Peguera, el carrer del Pedraforca i el carrer de les Agudes, al 
barrí de Ciutat Meridiana, al Oistricte de Nou Barris, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe Técnic del 
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reprodu'it, amb un pressupost de 
3.654.072,09 euros, el21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb alió que preveu l'article 235.2 del 
Oecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qua! s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de régim local de 
Catalunya; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i SOTMETRE'L a informació pública durant un 
termini de 30 dies habils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona (BOPB), i en un deis diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es 
podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

Oistricte de Sant Marti 

37.- (10B02017068) APROVAR definitivament el Projecte d'urbanització de part de !'interior d'illa deis carrers Bilbao, 
Pallars, Lope de Vega i Cami Antic de Valencia, al Oistricte de Sant Marti de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
¡l'acord amb !'Informe Técnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reprodu'it, amb un pressupost de 548.730,08 euros, el21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb 
alió que preveu l'article 72 del Oecret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la 
Gaseta Municipal í al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament; i OONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. · 

38.- (18g189) RESOLORE les al·legacions presentades pe! senyor Joan Piño! Arnal, en representació de la mercantil 
GESTARNAL 1, SA, i pel senyor Francisco Luis Moreno Lozano, en representació de la mercantil SOINMOB 
INMOBILIARIA ESPAÑOLA, SA, durant el tramit d'informació pública pels afectats per l'expropiació de l'entitat 2 
de la finca situada al carrer Alfons el Magnanim, 59-59'LB, qualificada en la seva totalitat d'equipaments actuals 
(clau 7a) i de xarxa viaria (clau 5) pe! Pla General Metropolíta de Barcelona, aprovat definitivament el14 de julio! 
de 1976, pels motius que raonada i justificadament consten a !'informe de la Oirecció de Serveis de Gestió 
Urbanística, de data 24 d'octubre de 2018, que obra a J'expedient i que a efectes de motivació es dóna per 
íntegrament reprodu'it, i en aquest sentit, REVOCAR la resolució de la Quarta Tinenta d'Aicaldessa, de data 28 
de maig de 2018, per la que s'aprcivava inicialment la relació de béns i drets afectats per J'expropiació de 
J'esmentada finca; NOTIFICAR individualment als afectats el desistiment de l'expedient d'expropiació i 
PUBLICAR aquest acord mitjangant la inserció deis corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Provincia, i a 
un diari deis de més circulació de la provincia 

EL SECRETAR! OELEGAT (p.a.) 
Francesc X;JvierSánch!)z Just 
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