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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE SETEMBRE DE 2019

ACORDS

Part Decisòria / Executiva

equipament docent-sanitari [Pediatric Cancer Centre Barcelona (PCCB)] a sòl qualificat

efectes pertinents.

i sis (6) locals comercials sense ús predeterminat, als terrenys situats a la Plaça de la

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data
31 de desembre de 2015 (exp. 01-2015LL33623) a la part amb protecció; atès que

(exp. 01-2016LL18836), per a la rehabilitació de la finca del carrer Palma de Sant Just

qualificat urbanísticament com a equipament.



CCM 5/19 Ecologia 2/7

2018CD53693 en data de 18 de gener de 2019; CONCEDIR al BANC DE SANG I TEIXITS

executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat de

i complementàries de museu, botiga i tallers amb volumetria sobre rasant consistent

incorporat al pressupost econòmic presentat; CONCEDIR a la Junta Constructora del
Temple Expiatori de la Sagrada Família, la bonificació del 65% sobre la quota de

com a activitat principal  centre de culte, de titularitat  de la Junta Constructora del

Llei de 50/2002, de 27 de desembre, de fundacions, entitats sense ànim de lucre

destinació del seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al

pública (usos administratius), incloent rehabilitació de fonaments i planta soterrani ja
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Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 8 de

catalogada per a un equipament docent de dues línies (CEIP Anglesola) al número 40

Barcelona, creat per millorar la gestió educativa i fer-la més propera a la ciutadania; i

Maquinista), als terrenys situats al carrer Ferran Junoy número 14 i de conformitat

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 11 de febrer de

Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments
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Salut. CONCEDIR al Servei Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la quota de

212 de les NU del PGM i són promogudes per una entitat de caràcter públic. DONAR-

Doctor Trueta número 131, i que han estat objecte del comunicat 10-2018CD61763,
presentat el 3 de desembre de 2018 per la Fundació Privada Voramar, no reuneixen els

Construccions, Instal·lacions i Obres que té com a fet imposable la realització de les

Fiscal 2.1., és reuneixen tots els requisits necessaris per la seva concessió,  en tant que

comunitat de propietaris del carrer Muntanya 101, representada pel senyor Ramón

edifici  urbanísticament protegit amb un nivell de protecció C; i DONAR trasllat a

(20160005M L1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16002516-002 que té per objecte la Conservació d'enllumenat públic (2016-
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2019) Lot 1, adjudicat a l'empresa CITELUM IBERICA SA, amb NIF A59087361, per un
import màxim de 40.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 40.000,00 euros, IVA inclòs, amb

crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 1.652,89 euros
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal
que comparegui a les dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació

(20160005M L2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16002517-002 que té per objecte la Conservació del enllumenat públic
(2016-2019) Lot 2, adjudicat a l'empresa UTE RUBATEC-URBALUX ELLUMENAT BCN,
amb NIF U66791211, per un import màxim de 80.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 80.000,00 euros,

mateix document, amb el desglossament següent : un import  (IVA inclòs) de

l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de l'exercici.FIXAR en
3.305,78 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia
Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació.

(20160005M L3) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16002518-002 que té per objecte la Conservació del enllumenat públic
(2016-2019) Lot 3, adjudicat a l'empresa IMESAPI SA, amb NIF A28010478, per un
import màxim de 10.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 10.000,00 euros, IVA inclòs, amb

crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 413,22 euros l'import
del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

(20170001M L1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16006080-003 que té per objecte el servei de manteniment depavimentació
de 2017 - 2020 lot 1, adjudicat a l'empresa CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURES, SA
SORIGUÉ ACSA, amb NIF A85110294, per un import màxim de 650.000,00 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
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0504 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de
l'exercici. FIXAR en 26.859,50 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva.
REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració
de la Gerència d'Ecologia Urbana, per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

(20170001M L2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16006085-003 que té per objecte els serveis de manteniment de
pavimentació 2017 - 2020 Lot 2, adjudicat a l'empresa LOTE 2 ZONA ESTE UTE
CONSERV. PAVIMENTOS BARCELONA, amb NIF U87697967, per un import màxim de
350.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte

D/22712/15321 0504 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici. FIXAR en 14.462,81 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a

produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

Aquest Fons ha de figurar ja en el Pressupost municipal de 2020. 2. Que es destinin a
aquest fons les quantitats equivalents a la recaptació de tots els mecanismes fiscals

mecanismes fiscals dels que pugui participar, ja siguin metropolitans, nacionals,

Del Grup Municipal Partit Popular:
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generada, memòria econòmica (ingressos/despeses, balanç de situació, pèrdues i
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