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Ref:CG 32/16 

 
 

ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 29 de setembre de 2016. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de setembre de 2016. 
 
 Part Decisòria 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.- (876/2016) APROVAR les modificacions de l’organigrama de la Gerència de Drets Socials en l’àmbit 

de la Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran assignant les denominacions i funcions als òrgans 
afectats, tal i com es detalla als annexos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als 
efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
2.-  (0232/16) ADJUDICAR el contracte núm. 16000873, que té per objecte la concertació de l'activitat 

sanitària de prevenció de riscos laborals i d'altres activitats sanitàries de l'Ajuntament de Barcelona i 
organismes associats, per un import màxim de 680.842,24 euros, exempt d'IVA i en funció dels 
preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient, a PREMAP Seguridad y Salud, SL, amb NIF B84412683, i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR la 
despesa corresponent a l'Ajuntament de Barcelona per un import de 559.165,06 euros amb càrrec 
als pressupostos i partides indicades a aquest document, tot incorporant-se a l'expedient, pel que fa 
a la resta del pressupost, els documents comptables acreditatius de les disposicions efectuades pels 
òrgans competents que s'incorporen a la present licitació. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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. 

 
3.-  (0690/16) AUTORITZAR la despesa del contracte número 16004236, que té per objecte atendre les 

despeses derivades de les diferents campanyes de comunicació, en virtut de l'acord marc amb núm. 
de contracte 15003230, per a la fixació de condicions per a la contractació dels serveis en 
assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació 
d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i secundàriament, la ideació i/o la 
creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la implementació d’accions de comunicació i de 
designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb 
participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, i la designació de les empreses 
(proveïdors) amb les quals es podran contractar aquests serveis a mesura que apareguin les 
necessitats, per un import de 3.100.000,00 euros IVA inclòs, amb càrrec al Pressupost i Partida 
indicats en aquest mateix document, d'acord amb la proposta de la Direcció de Comunicació, que 
obra a l'expedient. 
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4.-  (0665/16) APROVAR l’encàrrec de gestió al Consorci del Besòs per a dur a terme les tasques en el 
marc dels treballs del Pla Besòs i FACULTAR el Gerent Municipal per a la seva signatura. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 100.000,00 euros amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del Consorci del Besòs, amb 
NIF P5890053A, per a dur a terme les tasques en el marc dels treballs del Pla Besòs. PUBLICAR, 
d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'esmentat encàrrec de gestió a la 
Gaseta Municipal. 

 
5.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 29 de 

setembre de 2016. 
 
6.-  (01 SUBV2016) APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions sobre la quota líquida 

de l’IBI, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs recursos, aprovades les 
Bases per acord de la Comissió de Govern en sessió de 21 de juliol de 2016. CONVOCAR, en règim 
de concurrència no competitiva, l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’IBI 
corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs recursos. Aquesta convocatòria es 
regirà per la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa, per la Normativa General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al BOPB de 4 de gener de 2011 i per les 
Bases reguladores publicades al BOPB d’1 d’agost de 2016. AUTORITZAR la despesa per un import 
de 3.500.000,00 euros, amb càrrec al pressupost de 2016 i a la partida 0701-48939-23151. 
ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

 
7.- (02 SUBV2016) APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions per a empreses 

generadores d’ocupació estable equivalent a una part de la quota de l’IBI, aprovades les Bases per 
acord de la Comissió de Govern en sessió de 28 de juliol de 2016. CONVOCAR, en règim de 
concurrència no competitiva, l’atorgament de subvencions per a empreses generadores d’ocupació 
estable equivalent a una part de la quota de l’IBI. Aquesta convocatòria es regirà per la llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament que desenvolupa, per la Normativa General de Subvencions de l’Ajuntament 
de Barcelona publicada al BOPB de 4 de gener de 2011 i per les Bases reguladores publicades al 
BOPB de 8 d’agost de 2016. AUTORITZAR la despesa per un import de 100.000,00 euros, amb 
càrrec al pressupost de 2016 i a la partida 0701-47900-43311. ORDENAR la publicació de la 
convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
8.-  (E.01.6015.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat financera Anida operaciones 

singulares, SA (CIF A28515088) la finca del carrer Carretes núm. 65 (finca registral 856/B del 
Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat 
de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de 
l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu 
de la compravenda l’import de 347.484,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 
quantitat de 347.484,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de 
desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de 
l’esmentada finca per tal de destinar-la a habitatges de lloguer social; FORMALITZAR la 
compravenda prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin una càrrega 
econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 
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9.-  (E.05.6032.16) EXTINGIR de mutu acord, de conformitat amb el que preveu la condició tretzena 
punt h) de les Condicions reguladores, la cessió d’ús atorgada per acord de la Comissió de Govern 
de 21 de novembre de 2012 i formalitzada el 20 de desembre del mateix any, a favor de l’Associació 
Centre d’Acollida Assís respecte de l’habitatge baixos D de la finca del carrer Carrasco i Formiguera 
núm. 1-7, amb la finalitat de desenvolupar un projecte d’inclusió social d’allotjament de persones en 
situació de sense llar, atès la necessitat municipal de destinar aquest habitatge al reallotjament 
d’afectats urbanístics i el trasllat de les activitats de l’esmentada Associació a una nova ubicació 
municipal. 

 
10.-  (E.05.6033.16) CEDIR a l’Associació Centre d’Acollida Assís l’ús de l’habitatge baixos de la finca del 

carrer Isaac Albèniz núm. 8, amb la finalitat de desenvolupar un projecte d’inclusió social 
d’allotjament de persones en situació de sense llar, d’acord amb les condicions del document annex, 
que s’aprova; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i FORMALITZAR la cessió en 
document administratiu. 

 
11.- (CO 2016-09/21) TRASPASSAR, a l’empara del previst als articles 16, e) de la Llei 22/1988, de 30 

de desembre (Carta Municipal de Barcelona) i 49. Primer, 16) del Reglament Orgànic  Municipal, les 
funcions d’administració del Consorci el Far al Consorci del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona. 

 
12.-  (2016/1186) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació 

Xarxa Economia Solidària, amb NIF G63881031, per a la realització del projecte Impuls i articulació 
de l'economia social i solidària a Barcelona, 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 118.368,63 
euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 113.368,63 euros amb càrrec a la 
partida 48903-43351-0701 i 5.000 euros amb càrrec a la partida 48902-92412-0609, a favor de 
l'Associació Xarxa Economia Solidària, amb NIF G63881031, sotmesa a la condició suspensiva de la 
correcta justificació de l’anterior subvenció. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat 
realitzada,  presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels 
fons rebuts. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del 
conveni. 

 
13.-  (2016/1237) APROVAR l’encàrrec de gestió per a la contractació de Plans d’Ocupació per a 

venedors/es ambulants no regularitzats a la Societat Privada Municipal Barcelona Activa, SAU per a 
fer les contractacions, donant suport tècnic amb els seus propis recursos humans, tècnics i 
econòmics, en tot allò que sigui necessari per a garantir l’execució òptima, el desenvolupament, 
seguiment i avaluació i en la seva condició d’ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona que 
porta a terme les polítiques actives en matèria de formació i ocupació. 

 
14.- (3–055/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-055/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import  1.200.000,00 euros, per atendre despeses de beques 
menjador, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable núm. 16052391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
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15.-   (3–108/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-108/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 
transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 16.421.218,02 euros, per atendre despeses de 
personal corresponents a la regularització del cost derivat del compliment de la sentència 1001/2015 
del TSJC a les diferents entitats públiques municipals de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
16091691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
16.-   (3–109/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-109/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 2.220.000,00 euros, per atendre despeses de l’Àrea de 
Drets Socials destinades a allotjaments d’urgència per a persones vulnerables, de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 16091991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
17.-   (3–110/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-110/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 28.363,02 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. 16092091; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

 
18.-   (3–111/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-111/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 322.521,00 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. 16092191; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
19.-   (2016/1234) APROVAR el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través del 

Departament d’Empresa i Coneixement, per a la formalització de la Comissió d’allotjaments turístics 
de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat de millorar l’eficàcia i eficiència de l’acció inspectora de les 
dues administracions, posar en comú criteris tècnics i jurídics d’inspecció i procediments de 
disciplina a l’entorn del control de l’oferta d’allotjament a la ciutat, proveir de fonament jurídic i tècnic 
a la presa de decisions i posicionament en el control i disciplina en la defensa de la competència i 
oferta il·legal d’allotjament en la ciutat de Barcelona, en el marc de l’economia col·laborativa i en 
general la reflexió, el debat i contrast d’actuacions i polítiques d’interès mutu, orientades a 
l’assoliment d’un model turístic sostenible per a la ciutat de Barcelona. FACULTAR el Regidor 
d’Empresa i Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del conveni. 

 

20.-   (2016/1235) APROVAR els següents projectes municipals per al foment del turisme amb la finalitat 
de la promoció turística finançats pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de 
l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) per import total d'1.397.934,10 euros: 
implantació leds de colors a la cascada 1 de l’eix Maria Cristina per import total de 28.000 euros; 
millora ambiental de la plaça Reial per import total de 150.000,00 euros; pavimentació i reordenació 
de mobiliari urbà a la vorera del passeig Joan de Borbó entre els carrers Doctor Aiguader i el carrer 
Maquinista per import total de 700.000,00 euros; arranjament de voltes a diferents carrers de l’eix del 
carrer Carders i al Raval Nord per import total de 510.000,00 euros; millora de l’accessibilitat al 
Refugi antiaeri de la plaça del Diamant per import total de 9.934,10 euros. 
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21.-   (2016/1236) APROVAR els següents projectes municipals en matèria de turisme, finançats per 

l’assignació extraordinària del Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost 
sobre estades en establiments turístics (IEET) per import total de 778.763,70 euros: adequació de 
passos de vorera al perímetre del Districte de Ciutat Vella per import de 370.000,00 euros; 
pavimentació i reordenació de mobiliari urbà a la vorera de plaça Catalunya, entre el carrer Portal de 
l’Àngel i Les Rambles, per import de 408.763,70 euros. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
22.-   (20140478) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per objecte la 

gestió integral i l’administració de la residència i centre de dia municipal Fortpienc, durant el termini 
comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017, adjudicat el 10 de desembre de 
2014 a Instituto de Gestión Sanitaria SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, UTE 
LEY 18/82, de 26 de Mayo (UTE Fortpient), d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de 
clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, per un import de 3.184.704,93 euros, IVA inclòs; 
AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor de Instituto de Gestión Sanitaria SAU y Asociación Edad 
Dorada Mensajeros de la Paz UTE LEY 18/82, de 26 de Mayo (UTE Fortpient), amb NIF núm. 
U66417122, la despesa del contracte núm. 14003332 per un import de 3.184.704,93 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec al Pressupostos i Partida indicat en el document comptable; REQUERIR 
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta 
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del Departament 
de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 
23.-   (20160220) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Associació Educació i Lleure 

Ubuntu, amb NIF núm. G65902439, per a l’execució del projecte Casal Infantil diari Ubuntu, per 
oferir un espai d’intervenció socioeducatiu integral per infants i joves que previngui les situacions de 
risc social i compensi les desigualtats socials, culturals i econòmiques dels infants i els seves 
famílies, afavoreixi la socialització i la integració i els permeti adquirir aprenentatges i competències 
des de la perspectiva de l’atenció socioeducativa, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de 
concessió directa 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 de la normativa general reguladora de les subvencions, per 
un import de 30.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic justificades en els informes que consten en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor 
de l'Associació Educació i Lleure Ubuntu, amb NIF núm. G65902439, la despesa de 30.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 02.01 231.11 489.03 de l’exercici del 2016, equivalent al 48% del cost 
total del projecte (62.500,00 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior als tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat realitzada presenti la justificació 
corresponent. La justificació es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2016. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, regidora de l’Àrea 
de Drets Socials i Segona Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
24.-   (20160353) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 35.000,00 euros amb càrrec 

al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor del Consorci d'atenció 
primària de salut l'Eixample, amb NIF Q0801096I, en concepte de manteniment dels espais comuns 
a l'edifici del carrer Comte Borrell 305 durant l'any 2016. 

 



Ref:CG 32/16 

v.  29- 9- 2016 

 13: 10 

6 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
25.-   (20160323) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de la gestió del 

Servei d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrades (SOAPI), d’acord amb les 
previsions del plec de prescripcions tècniques, i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral, a partir del dia 1 de gener de 2017 o del dia següent al de la 
seva formalització, si és posterior, fins al 31 de desembre de 2018, amb núm. de contracte 
16004061, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 
pressupost total de licitació de 808.601,98 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 
l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en el 
document comptable, amb el següent desglossament: 668.266,10 euros de pressupost net i 
140.335,88 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 21%; condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents. DONAR compte d’aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
26.-   (0602/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 35.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Rromane Siklyovne 
(Associació Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor), amb NIF G65688780, per al projecte Gitanos 
amb futur. ATORGAR la subvenció a Rromane Siklyovne (Associació Joves Estudiants Gitanos del 
Bon Pastor), amb NIF G65688780, per un import de 35.000,00 euros, per al projecte Gitanos amb 
futur, d'acord amb allò previst en 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 donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, presenti pel primer exercici en data màxima 31/03/2017 i pel segon en data 
màxima 30/09/2017, el balanç econòmic i la memòria de funcionament i justificació dels fons rebuts. 
Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats 
obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de les despeses. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
27.-   (20134116) PRORROGAR per raons d'interès públic el termini de vigència del contracte que té per 

objecte el manteniment, reparació i operació d’instal·lacions del centre de control de trànsit de la 
ciutat de Barcelona, per un termini de 12 mesos, fins al 30 de setembre de 2017, atesa la 
conformitat del contractista, i d’acord amb el que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; AMPLIAR 
l'autorització de despesa del contracte núm. 13000823 per un import de 857.285,00 euros amb 
càrrec als Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència 
de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; DISPOSAR-LA a favor d'Etra Bonal, 
S.A., NIF A08522955; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 
del TRLCSP; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les 
dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
28.-   (3BD 2015 0113) APROVAR inicialment el Projecte de millores a la plaça Joan Pelegrí, 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 



Ref:CG 32/16 

v.  29- 9- 2016 

 13: 10 

7 

de 935.600,41 euros, el 21% d’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. 

 
29.-   (3BD 2016 097) APROVAR, 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, el 
Projecte modificat de les obres del nou equipament esportiu PAV-3 del carrer Energia 21-35, al barri 
de la Marina del Port, del Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal Bimsa que figura a l’expedient administratiu i 
que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 3.540.307,95 euros, el 21% d’IVA 
inclòs (aquesta diferència de pressupost inferior a l’aprovat 4.027.989,53 euros, IVA inclòs, és 
deguda a que l’import de les obres adjudicades va ser 2.809.829,72 euros, IVA inclòs, derivats de la 
baixa ofertada per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de les partides del projecte 
modificat de 297.439,03 euros IVA inclòs i les partides de material esportiu, grades i seients, 
mobiliari vestidors, ecoenergies, control de qualitat i millora entorns petanca de 433.039,20 euros 
IVA inclòs, dóna un total de 3.540.307,95 euros); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de les Corts 
 
30.-   (16GU24) APROVAR l’Addenda de modificació del protocol de col·laboració de la MPGM de la 

Colònia Castells, que modifica les fases d’execució de la MPGM de la Colònia Castells i modifica els 
membres de la Comissió Mixta de seguiment del projecte de remodelació de la Colònia Castells, 
amb la conformitat de la Comissió Mixta de seguiment del projecte de remodelació de la Colònia 
Castells segons acord de 30 de març de 2016, i d’acord amb l’informe de la Direcció de l’Àrea de 
Règim Jurídic d’11 de juliol de 2016. SOTMETRE a informació pública pel termini d’un mes 
l’Addenda de modificació del protocol de col·laboració de la MPGM de la Colònia Castells, de 
conformitat amb l’article 25.1 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana i l’article 26.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mitjançant anuncis que es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la província i al 
Tauler d’edictes municipal. 

 
31.-   (16GU33) ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA), la 

gestió de l’execució de les Fases I nova i II nova de la Modificació del Pla General Metropolità en el 
sector de reforma interior de la Colònia Castells, aprovada definitivament per la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona el 20 d’octubre de 2003 i publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 30 de desembre de 2003, en els termes de l’informe del Departament de 
Projectes de Gestió Urbanística, de 19 de setembre de 2016, obrant a l’expedient i que es dóna per 
íntegrament reproduït, i de conformitat amb l’article 155.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més 
circulació de la mateixa província i al Tauler d’edictes municipal. 

 
  


