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   ORDRE DEL DIA 
      De la sessió del 28/07/2020 
 

JUNTA DE GOVERN DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
 

Aprovar l'acta núm. 12/2020 de la sessió anterior. 

 

PROPOSTES A LA JUNTA DE GOVERN 
  
I) DESPATX D’OFICI 
 
1 
Exp. 541/18 

Doc. 776/20 

 

Assumpte: RESTAR ASSEBENTAT DE L'ADEQUADA JUSTIFICACIÓ DE LES 

SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS METROPOLITANS PEL DESENVOLUPAMENT 

D'ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DE LA TRANSPARÈNCIA (CONVOCATORIA 2018-2019) 

 

RESTAR ASSEBENTADA, d’acord amb allò disposat a les bases 28 i 29 d’execució del 

pressupost 2020, de l’adequada justificació de les subvencions a ajuntaments  metropolitans 

pel desenvolupament d’activitats en l’àmbit de la transparència (convocatòria 2018-2019) , 

així com de la realització de l’activitat i del compliment de la finalitat que va determinar 

l’atorgament o el gaudi de les subvencions, d’acord amb les dades que figuren en annex.  
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Exp. 900942/19 

Doc. 764/20 

 

Assumpte: DONAR COMPTE DE LA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ OLOF PALME 

 

La Junta de Govern  en data 21 de Maig de 2019 va aprovar el conveni de col·laboració entre 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació Internacional Olof Palme per l’atorgament 

d’una subvenció. 

Presentat, justificat i validat el Compte Justificatiu, d’acord amb el que estableixen les Bases 

28 i 29 d’execució del Pressupost 2020, el servei gestor de la subvenció proposarà, a l’òrgan 

que va atorgar la subvenció, donar compte de l’adequada justificació de la subvenció, així 

com de la realització de l’activitat i del compliment de la finalitat que determini l’atorgament o 

el gaudi de la subvenció. És imprescindible donar compte del Compte Justificatiu de la 

subvenció per procedir a l’ordenació de pagament de la mateixa.  

En conseqüència es proposa al La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

l’adopció dels següents acords: 

RESTAR ASSABENTAT de l’execució i pagament del projecte “Sensibilització, 

reconeixement i defensa dels Drets Humans al Tercer Món” per part de l Fundació Olof 

Palme, subvencionat per l’AMB en un import de 13.522,77€ 

i del seu DONAR COMPTE de l’aprovació del compte justificatiu dels imports següents 

d’acord amb els imports justificats i efectivament fiscalitzats per la intervenció de l’AMB. en 

compliment de les bases 28ena i 29ena de les Bases d’Execució del Pressupost per procedir 

a l’ordenació del pagament. 
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Expedient Aplicaci

ó 

Pressupos

t Inicial 

Pressupos

t executat 

imputat al 

projecte 

Import 

justificat 

Import 

atorgat 

Import 

validat per 

intervenció 

900942/1

9 

G1020 

92000 

48900 

27.467,26

€ 

27.467,26

€ 

27.467,26

€ 

13.522,77

€ 

13.522,77

€ 
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Exp. 900809/19 

Doc. 765/20 

 

Assumpte: DONAR COMPTE DE LA SUBVENCIÓ A LA CREU ROJA DE CATALUNYA 

 

La Junta de Govern en data 1 d’Octubre de 2019 va aprovar el conveni de col·laboració entre 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Cruz Roja Española per l’atorgament d’una subvenció. 

Presentat, justificat i validat el Compte Justificatiu, d’acord amb el que estableixen les Bases 

28ena i 29ena d’execució del Pressupost 2020, el servei gestor de la subvenció proposarà, 

a l’òrgan que va atorgar la subvenció, donar compte de l’adequada justificació de la 

subvenció, així com de la realització de l’activitat i del compliment de la finalitat que determini 

l’atorgament o el gaudi de la subvenció. És imprescindible donar compte del Compte 

Justificatiu de la subvenció per procedir a l’ordenació de pagament de la mateixa.  

En conseqüència es proposa a la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

l’adopció dels següents acords: 

RESTAR ASSABENTAT de l’execució i pagament del projecte d’Atenció urgent a les 

necessitats bàsiques – Ajudes complementàries en l’alimentació a gent gran, subvencionat 

per l’AMB en un import de 50.000,00€ 

I del seu DONAR COMPTE de l’aprovació del compte justificatiu dels import següents d’acord 

amb els imports justificats i efectivament fiscalitzats per la intervenció de l’AMB en compliment 

de les bases 28ena i 29ena de les Bases d’Execució del Pressupost per procedir a l’ordenació 

del pagament. 

 

 

Expedient 

 

Aplicació 

 

Pressupost 

Inicial 

 

Pressupost 

executat imputat 

al projecte 

 

Import 

justificat 

 

Import 

atorgat 

 

Import 

validat per 

intervenció 

 

900809/19 

 

G1020 92000 

48900 

 

52.000€ 

 

52.349,60€ 

 

52.349,60€ 

 

50.000€ 

 

50.000€ 

 

 4 

 Exp. 811/19 

Doc. 737/20 

 

Assumpte: DONAR COMPTE DEL COMPTE JUSTIFICATIU DEL CONVENI ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE EL PRAT DE LLOBREGAT I L'AMB 
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RESTAR ASSABENTAT de la realització del pagament de la totalitat de la subvenció 

corresponent a 40.000€ realitzat a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, per a donar suport al 

projecte d’intervenció socioeducativa amb joves al Medi Obert. 

DONAR COMPTE de l’aprovació del compte justificatiu pels imports més avall relacionats 

d’acord amb els imports justificats i efectivament fiscalitzats per la intervenció de l’AMB. En 

compliment amb les bases 28ena i 29ena de les Bases d’Execució del Pressupost per 

procedir a l’ordenació del pagament. 

 

Expedient Aplicació Pressupost 

inicial 

Pressupost 

executat 

Import 

justificat 

Import 

atorgat 

Import 

validat per 

intervenció 

Tercer Nom Tercer 

A811/19 2020 D1020 

43300 46217 

215.000,00€ 216.133,68€ 216.133,68€ 40.000,00€ 40.000,00€ P0816800G AJUNTAMENT 

DEL PRAT DE 

LLOBREGAT 
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Exp. 182/19 

Doc. 736/20 

 

Assumpte: DONAR COMPTE DEL COMPTE JUSTIFICATIU DEL CONVENI ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I L'AMB 

 

DONAR COMPTE de l’aprovació del compte justificatiu pels imports més avall relacionats 

d’acord amb els imports justificats i efectivament fiscalitzats per la intervenció de l’AMB. En 

compliment amb les bases 28ena i 29ena de les Bases d’Execució del Pressupost per 

procedir a l’ordenació del pagament. 

 

Expedient Aplicació Pressupost 

inicial 

Pressupost 

executat 

Import 

justificat 

Import 

atorgat 

Import validat per 

intervenció 

182/19 2020 D1020 

92000 46216 

20.000,00€ 72.970,47€ 72.970,47€ 18.000,00€ 18.000,00€ 
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Exp. 546/18 
Doc. 876/20 
 
Assumpte: RESTAR ASSABENTADA DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS EN 

ÀMBIT DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA 

GLOBAL EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018-2019 QUE ES DETALLEN 

EN LA PROPOSTA 

 

Per donar compliment a la Base 28èna i 29èna de les Bases d’Execució del Pressupost de 

l’AMB, s’eleva a l’òrgan que va atorgar la subvenció la present proposta.  

RESTAR ASSABENTADA de l’adequada justificació de les subvencions i suports econòmics 

en l'àmbit de la Cooperació Internacional i Educació per la Ciutadania Global en la 

Convocatòria de subvencions de Cooperació 2018-2019, que s’enumeren, així com de la 

correcta realització de les activitats subvencionades i del compliment de les finalitats que 

varen justificar l’atorgament de les subvencions, pels expedients que es detallen a 

continuació: 
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Expedient Aplicació 
Pressupos

t inicial 

Pressupos

t re 

formulat 

(en cas 

que hi 

hagi) 

Pressupos

t executat 

Import 

justificat  

Import 

atorgat 

Import 

fiscalitzat 

per 

intervenci

ó 

Nom Tercer 

1588/18 
2020 C1020 

23100 48909 
11.723,05  11.719,00 11.723,05 11.723,05 9.091,52 9.091,52 Fundació Privada ACSAR 

1588/18 
2020 C1020 

23100 48909 
31.250,00 30.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Assemblea de Cooperació per 

la Pau 

1588/18 
2020 C1020 

23100 48909 
41.646,40 36.401,00 37.163,78 37.163,78 19.000,00 19.000,00 Fundació Privada MÓN-3 

1588/18 
2020 C1020 

23100 48909 
22.790,00  21.902,00 18.015,15 18.015,15 16.772,00 16.772,00 

Fundació Yamuna per al 

desenvolupament de 

poblacions marg. 

1588/18 
2020 C1020 

23100 48909 
48.033,72  46.011,82 55.734,37 47.654,18 23.000,00 23.000,00 Associació Cooperació 

1588/18 
2020 C1020 

23100 48909 
25.000,00  -  25.002,15 25.002,15 10.000,00 10.000,00 

Fundació Internacional Olof 

Palme 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
23.809,00  23.809,00 23.809,00 23.809,00 10.500,00 10.500,00 SETEM Catalunya 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
66.915,00 59.330,00 59.330,00 59.330,00 10.500,00 10.500,00 

Associació Novact centre per a 

la innovació social 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
91.500,00 85.630,00 85.630,00 37.798,24 8.000,00 8.000,00 

Centre internacional escarré 

per les minories ètniques i les 

nacions. (CIEMEN) 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
39.758,49 34.958,49 32.505,05 32.505,05 10.500,00 10.500,00 

Centre d'estudis per la pau JM 

Delas 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
18.870,00  -  22.812,10 18.870,00 10.500,00 10.500,00 

Fundació Casa Amèrica 

Catalunya 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
25.000,00 15.625,00 15.000,00 15.000,00 12.500,00 12.400,00 Col·lectiu punt 6 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
25.137,50 15.637,50 15.637,50 15.637,50 10.500,00 10.500,00 Alba Sud 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
26.232,00  13.200,00 13.210,76 13.210,76 10.500,00 10.500,00 Indian culture center 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
26.465,14  11.465,14 18.484,89 18.484,89 5.000,00 5.000,00 

Comissió Catalana d'Ajuda al 

Refugiat (CCAR) 

1589/18 
2020 C1020 

23100 48909 
24.475,00 15.759,00 17.483,33 17.483,33 12.500,00 12.500,00 

Centre d'Estudis Africans i 

Interculturals 

1590/18 
2020 C1020 

23100 46209 
51.178,18  -  51.178,18 51.178,18 24.953,95 24.953,95 

Ajuntament de Santa Coloma 

de Cervelló 

1590/18 
2020 C1020 

23100 46209 
31.818,04  -  31.250,00 31.250,00 25.000,00 25.000,00 Ajuntament de Begues 
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Imports en euros. 
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Exp. 744/19 

Doc. 803/20 

 

Assumpte: RESTAR ASSABENTAT DE LA SIGNATURA DELS CONVENIS DE 

MARQUESINES A LES PARADES D'AUTOBÚS ENTRE L'ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN I L'AJUNTAMENT DE TIANA 

 

RESTAR ASSABENTADA de l’aprovació i signatura, per part de l’Ajuntament de Sant Just 

Desvern i de Tiana, dels convenis de col·laboració subscrits amb l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, respectivament, per a la instal·lació i la gestió de les marquesines a les parades 

d’autobús del municipi, per a millorar la qualitat de les condicions d’espera a les parades 

d’autobús del municipi, així com per a establir la forma i les condicions que han de regir en el 

procés d’instal·lació de les marquesines. 

NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Just Desvern i de Tiana.  
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Exp. 190/19 

Doc. 721/20 

 

Assumpte: DONAR COMPTE DE LES JUSTIFICACIONS PRESENTADES EN RELACIÓ 

ALS AJUTS EN PROJECTES DE RECERCA EN PREVENCIÓ DE RESIDUS PER L'ANY 

2019. 

 

D’acord amb l’informe emès per la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus, en 

relació a la conformitat del Comptes Justificatius, presentats pels beneficiaris dels ajuts a la 

recerca en prevenció de residus per a l’any 2019, que ja ha estat informats per la Intervenció 

de l’AMB., 

D’acord amb la base 28 de les bases d’execució del Pressupost de l’AMB per a 2020, que 

estableix que “el Servei gestor de la subvenció proposarà, a l’òrgan que va atorgar la 

subvenció, donar compte de l’adequada justificació de la subvenció, així com de la realització 

de l’activitat i del compliment de la finalitat que determinin l’atorgament o el gaudi de la 

subvenció”, 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

DONAR COMPTE de la correcta execució dels següents treballs, d’acord amb les 

justificacions presentades, i finançades amb uns ajuts atorgats per aquesta Junta en sessió 

de data 9 d’octubre de 2019: 

- “Ús d’excedents alimentaris en mercats municipals de Barcelona per alimentació 

porcina” realitzat per Óscar Pastor García. 

- “Anàlisi de pèrdues i abandonaments de residus a la recollida selectiva de Tiana”, 

realitzat per Xavier Hidalgo Munné, i 

- “Estudi de les potencialitats de recuperació de matèries primeres secundàries des 

d’una aproximació de la mineria urbana: els cicles metabòlics de RAEE a Pallejà” 

realitzat per Germán Ávila García. 

DONAR COMPTE de les justificacions econòmiques presentades, d’acord amb el quadre 

següent: 
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Aplicació Pressupo

st inicial 

Pressupo

st 

executat 

Import 

justificat 

Import 

atorgat 

Import 

validat per 

intervenció 

Tercer Nom 

Tercer 

2020 A300 

16220 48900 

4.100,00€ 4.636,00€ 4.636,00

€ 

2.050,00

€ 

2.050,00€ 47593687

V 

PASTOR 

GARCIA, 

OSCAR 

2020 A300 

16220 48900 

7.647,50€ 7.647,50€ 7.647,50

€ 

3.823,75

€ 

3.823,75€ 77750778

Z 

HIDALGO 

MUNNÉ, 

XAVIER 

2020 A300 

16220 48900 

8.096,16€ 8.096,16€ 8.096,16

€ 

4.000,00

€ 

4.000,00€ 47941183

Y 

AVILA 

GARCIA, 

GERMAN 

 

NOTIFICAR el present acord als beneficiaris dels ajuts. 
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Exp. 902066/19 

Doc. 720/20 

 

Assumpte: RESTAR ASSABENTADA DE LA COMUNICACIÓ DE L'AGÈNCIA DE 

RESIDUS DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB LA NO SIGNATURA DEL CONVENI DEL 

PROJECTE DECISIVE A REALITZAR A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

RESTAR ASSABENTADA de la comunicació rebuda per part de l’Agència de Residus de 

Catalunya en què s’informa en relació al conveni aprovat per aquesta Junta de Govern en 

data 10 de març de 2020, a signar amb la pròpia Agència de Residus, la Universitat Autònoma 

de Barcelona, i l’empresa Aeris Tecnologias Ambientales, SL. per a la implementació de la 

prova pilot de compostatge de bioresidus al Campus de la UAB, dins el marc del projecte 

europeu DECISIVE, que no es va arribar a signar, davant què hagués estat impossible 

realitzar les actuacions previstes ja que la situació generada pel COVID19 i per l’estat 

d’alarma decretat el 14 de març, va provocar la restricció dels serveis essencials i de l’activitat 

docent presencial al campus, raó per la qual el conveni no va entrar en vigor, tal i com preveia 

la clàusula sisena de l’esmentat conveni. 
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Exp. 901930/20 

Doc. 837/20 

 

Assumpte: SEGONA ADDENDA AL CONVENI MARC ENTRE L'AGÈNCIA DE RESIDUS 

DE CATALUNYA I ELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ DE RESIDUS D'APARELLS 

ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (PRÒRROGA FINS 31/12/20). 

 

RESTAR ASSABENTADA de la signatura, en data 20 de desembre de 2019, de la segona 

addenda al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les 

entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE), mitjançant la qual es prorroga el conveni marc un any, fins el 31 de 

desembre de 2020. 

NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya i als municipis 

metropolitans.  
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II) PROPOSTES D’ACORD 
 
a) Agència de Transparència 
 
11 

Exp. 900107/20 

Doc. 871/20 

 

Assumpte: ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS A LA RECERCA EN L´ÀMBIT DE LA 

TRANSPARÈNCIA (2A CONVOCATÒRIA, 2020) 

 

APROVAR, en ús de les facultats atorgades pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona en data 25 de febrer de 2020 i les bases quarta i novena de les Bases de 

l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per regular les subvencions 

per a la recerca en l’àmbit de la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern, 

la relació ordenada que figura en annex, dels projectes presentats en la segona convocatòria, 

d’acord amb la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris establerts a la base onzena 

per part de l’òrgan col·legiat de selecció.  

ATORGAR, fins al límit de la dotació pressupostària disponible, les subvencions a les 

propostes que han obtingut les millors puntuacions pels imports que figuren en l’esmentat 

annex. 

DISPOSAR una despesa de 97.379,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària AT020 

92000 48914 TC de l’exercici de l’any 2020, corresponent a les subvencions atorgades, 

d’acord amb el repartiment següent i APROVAR el pagament de les bestretes del 10% del 

total de la subvenció: 

 

 Beneficiaris  Títol recerca  

 

Valoració 

obtinguda 

 

Import 

Subvenció 

atorgada 

10% 

bestreta 

primer 

pagament 

90% restant 

segon 

pagament 

 

Eticas Research and 

Innovation, representada per 

Gemma Galdón Clavell 

 

Guia d'auditoria algorísmica 

 

 

80 

 

10.000€ 

 

1.000€ 

 

9.000€ 

 

 

Fundació Carles Pí i Sunyer,  

representada per Àngel 

Garcia i Fontanet 

 

Transparència i gènere: la 

perspectiva de gènere en 

les polítiques de 

transparència dels municipis 

metropolitans 

 

 

 

80 

 

 

15.495€ 

 

 

1.549,50€ 

 

 

13.945,50€ 

 

Fundación Hay Derecho, 

representada per  Ignacio 

Gomá Lanzón  

 

Estudi sobre els riscos i 

recomanacions per a la 

transposició de la Directiva 

UE 2019/1937 a Catalunya 

sobre la protecció dels 

denunciants de corrupció 

 

 

80 

 

 

13.442€ 

 

 

1.344,20€ 

 

 

12.097,80€ 

 

 

 

Fundación Hay Derecho, 

representada per  Ignacio 

Gomá Lanzón  

 

Estudi sobre la 

transparència i meritocràcia 

en els llocs directius 

d’entitats vinculades a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona 

 

 

80 

 

13.442€ 

 

1.344,20€ 

 

12.097,80€ 
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Itziar González Virós 

 

Cooperació ciutadana i 

prevenció de la corrupció en 

l’urbanisme 

 

 

80 

 

16.000€ 

 

1.600€ 

 

14.400€ 

 

 

 

 

 

Karin Kramer Gezegd Freher  

Col·legis resilients i 

transparència activa. 

Desinformació i presa de 

decisions dels joves de 

l’àrea metropolitana de 

Barcelona en el context del 

COVID-19 

 

 

 

 

80 

 

 

 

9.000€ 

 

 

 

900€ 

 

 

 

8.100€ 

 

 

 

Rafael Ayala González 

 

MAR: Models Avançats de 

Retiment de comptes 

 

80 

 

10.000€ 

 

1.000€ 

 

9.000€ 

 

 

 

Universitat Pompeu Fabra, 

representada per Enric 

Vallduví, vicerrector i director 

de projectes en l’àmbit de la 

recerca 

 

Les cartes de serveis i el seu 

desplegament pràctic. 

Anàlisi comparada dels 

municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona 

 

 

 

 

80 

 

 

 

10.000€ 

 

 

 

1.000€ 

 

 

 

9.000€ 

 

 

 

NOTIFICAR l’adopció d’aquest acord a tots els que han participat en la convocatòria i 

REQUERIR als que han estat proposats com a beneficiaris per l’òrgan de selecció per tal 

que, en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la recepció de la comunicació de la 

resolució d’atorgament manifestin de manera expressa la seva acceptació.  

CONDICIONAR l’efectivitat de l’atorgament, l’aprovació de la despesa corresponent i el 

pagament de la bestreta del 10% a la formulació de l’acceptació requerida.   

INFORMAR a les persones beneficiàries de les subvencions que la justificació de la 

subvenció rebuda haurà de fer-se dins del termini previst (a més tardar el 30 de novembre de 

2020), amb aportació de la documentació acreditativa següent: compte justificatiu / 

certificació de les despeses, acompanyat dels justificants de despesa corresponents (art. 30 

de la Llei General de Subvencions, art. 69 del Reglament de la Llei General de Subvencions 

i art. 18 de l'Ordenança General de Subvencions de l'AMB), memòria justificativa de les 

activitats realitzades (art. 72.1 del Reglament de la Llei General de Subvencions), document 

de resultats del projecte (memòria de la recerca) i justificació de la publicitat del finançament 

dels projectes per part de l'AMB. En aquest sentit, si es justifica per sota del pressupost 

presentat a la convocatòria, l’aportació es reduirà proporcionalment a la xifra justificada.  

COMUNICAR a la Base Nacional de Datos de Subvenciones l’adopció d’aquest acord segons 

el que determina l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.   

 
b) Àrea d’Administració i Territori 
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Exp. 2507/16 

Doc. 820/20 

 

Assumpte: CANVI DE DESTÍ DE SOBRANTS D'APORTACIONS PER A PAVIMENTACIÓ 

DE CARRERS DE STA. COLOMA DE GRAMENET I APROVACIÓ D'APORTACIÓ PER A 

REPARACIÓ D'ESCOLES. PACT 12-15 
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APROVAR, a petició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i dins les previsions del 

Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACT) 2012-2015, que forma part del Pla 

d’inversions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovat pel Consell Metropolità de data 8 

de maig de 2012, la reducció de CENT NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS DINOU 

EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (195.419,59€) de les aportacions aprovades per 

la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2016 segons el detall següent: 

 
Actuació Reducció 

Pavimentació de calçada, voreres i serveis afectats al c. Còrdova -71.036,24 € 

Pavimentació de calçada del c. Mallorca -120.769,79 € 

Substitució paviment de la calçada al c. Safareig -3.613,56 € 

 Total -195.419,59 € 

 
DONAR DE BAIXA els esmentats imports de les corresponents operacions comptables: 

 
Document comptable Import 

220160028633 71.036,24 € 

220160028634 120.769,79 € 

220160028635 3.613,56€ 

 

APROVAR, a petició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb el mateix 

Programa, l’aportació de CENT SETANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS 

AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (172.762,61€) per al finançament de les reparacions 

d’escoles, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de CENT SETANTA-DOS MIL SET-CENTS 

SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (172.762,61€) amb càrrec a 

l’aplicació X1050 15100 76201 del pressupost per a 2020. 

NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
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Exp. 901976/20 

Doc. 880/20 

 

Assumpte: APORTACIÓ A L'AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ PER AL 

FINANÇAMENT DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL. PACTE 20-

23 

 

APROVAR, a sol·licitud de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló i dins les previsions del 

Programa d’actuacions de cohesió territorial, que forma part del Pla metropolità d’inversions 

2020-2023 per als municipis de l’AMB aprovat definitivament pel Consell Metropolità de data 

25 de febrer de 2020, l’aportació de VINT-I-UN MIL CENT VINT-I-SIS EUROS AMB 

SETANTA-VUIT CÈNTIMS (21.126,78€) per al finançament de les obres d’impermeabilització 

de la piscina municipal. 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de VINT-I-UN MIL CENT VINT-I-SIS EUROS AMB 

SETANTA-VUIT CÈNTIMS (21.126,78€) amb càrrec a l’aplicació X1050 15120 76201 del 

pressupost per a 2020. 

NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de La Palma de Cervelló. 
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Exp. 901855/20 
Doc. 797/20 
 
Assumpte: CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS PER A LA 

RECUPERACIÓ SOCIAMBIENTAL DEL CAMÍ DEL RIU LLOBREGAT. PSG 16-19 

 

APROVAR el conveni que figura a l’expedient a signar amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 

Horts per al finançament de les obres del “Projecte executiu de recuperació socioambiental 

del camí del riu Llobregat al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts”, que forma part de 

l’actuació del projecte d’arranjament camí paral·lel a la línia d’alta velocitat, del camí del 

marge dret del Llobregat des de la riera de Torrelles fins al terme municipal de Santa Coloma 

de Cervelló i 1ª fase d’adequació de terrenys de Forest pública situats a les ribes del Llobregat 

al TM de Sant Vicenç dels Horts, inclosa al Programa d’actuacions de millora del paisatge 

natural i urbà 2016-2019 que forma part del Pla d’Inversions de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona aprovat definitivament pel Consell Metropolità de data 29 de març de 2016.   

FACULTAR la Gerència per a la signatura de l’esmentat conveni. 

NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

TRAMETRE una còpia compulsada del conveni al Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat de Catalunya. 

PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya. 
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Exp. 901855/20 
Doc. 799/20 
 
Assumpte: CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL PER A LA MILLORA 

I ADEQUACIÓ D'USOS DEL PARC DE L'ERMITA. PACTE 16-19 

 

APROVAR el conveni que figura a l’expedient, a signar amb l’Ajuntament de Castellbisbal,  

per al finançament de les obres del projecte executiu de millora i adequació d’usos al parc de 

l’Ermita, al terme municipal de Castellbisbal, incloses al Programa d’actuacions de cohesió 

territorial (PACT) 2012-2015 que forma part del Pla d’Inversions aprovat pel Consell 

Metropolità de data 8 de maig de 2012 i al Programa d’actuacions de cohesió territorial 

(PACTE) 2016-2019 que forma part del Pla d’Inversions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

aprovat definitivament pel Consell Metropolità de data 29 de març de 2016. 

FACULTAR la Gerència per a la signatura de l’esmentat conveni. 

NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Castellbisbal. 

TRAMETRE una còpia compulsada de l’addenda al Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat de Catalunya. 

PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura de l’addenda en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
 16 
Exp. 900430/20 
Doc. 742/20 
 
Assumpte: CONVENI PER A LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DEL 

COL·LEGI ARQUITECTES DE CATALUNYA, PER AL XLIIE CURSET "PATRIMONI 



 

11 

 

ARQUITECTÒNIC EDUCATIU"-JORNADES INTERN. SOBRE INTERVENCIÓ 

ARQUITECTONICA 2019 

 

APROVAR el conveni regulador de la concessió d’una subvenció que figura a l’expedient, a 

subscriure entre l’AMB i el COAC per la realització del XLIIé curset “PATRIMONI 

ARQUITECTÒNIC EDUCATIU. La Restauració i intervenció en els espais d’aprenentatge 

històrics. Reptes i oportunitats” de les Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el 

patrimoni arquitectònic 2019 impartit per l’AADIPA. 

CONCEDIR al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) una subvenció per import 

de TRES MIL EUROS (3.000 €), que suposa un 5,35% del pressupost de l’activitat. 

AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de TRES MIL EUROS (3.000 €) a càrrec de 

la partida pressupostària 48925 92000 M7010 TC CONVENI COAC – CURSET AADIPA 2019 

del pressupost de l’AMB del 2020. 

FACULTAR al Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la signatura de l’esmentat 

conveni. 

NOTIFICAR la present resolució al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC). 

DONAR COMPLIMENT a l’obligació de trametre aquest conveni al Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i la seva publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en nom de totes les parts signatàries. 

PUBLICAR l’històric de subvencions de concessió directa rebudes pel Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya destinades a la realització d’activitats organitzades per 

l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 

(AADIPA) i que són les següents: 

 

Exp. Any Import Concepte 

3329 2014 3.000 € Aportació al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

per a les XXXVII Jornades Internacionals sobre la 

Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 

2603 2015 3.000 € Subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a 

favor del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

per al desenvolupament del XXXVIII curset Jornades 

Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni 

Arquitectònic – Arquitectura Tradicional: Essència o 

Forma. 

1824 2018 4.000 € Conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya pel qual es 

regula l’aportació d’una subvenció en règim de 

concessió directa per al desenvolupament del XLIè 

curset Jornades Internacionals sobre la Intervenció en 

el Patrimoni Arquitectònic: “Camins d’Aigua: 

restauració i ús del patrimoni hidràulic”. 

 
 17 
Exp. 900431/20 
Doc. 745/20 
 
Assumpte: CONVENI DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ AMB EL COL·LEGI 

ARQUITECTES DE CATALUNYA PER A L'EDICIO DE LA PUBLICACIÓ 4A 

CONVOCATÒRIA PREMI EUROPEU AADIPA 2019 
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APROVAR el conveni regulador de la concessió d’una subvenció que figura a l’expedient, a 

subscriure entre l’AMB i el COAC per tal d’editar la publicació de la 4a convocatòria del Premi 

Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA 2019. 

CONCEDIR al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya una subvenció per import de SIS 

MIL EUROS (6.000 €), que suposa un 37,5% del pressupost de l’activitat. 

AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de SIS MIL EUROS (6.000 €) a càrrec de la 

partida pressupostària 48926 92000 M7010 TC CONVENI COAC - PUBLICACIÓ PREMI 

EUROPEU PATRIMONI del pressupost de l’AMB del 2020. 

FACULTAR al Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la signatura de l’esmentat 

conveni. 

NOTIFICAR la present resolució al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC). 

DONAR COMPLIMENT a l’obligació de trametre aquest conveni al Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i la seva publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en nom de totes les parts signatàries. 

PUBLICAR l’històric de subvencions de concessió directa rebudes per el Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya destinades a la realització d’activitats organitzades per 

l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 

(AADIPA) i que són les següents: 

 

Exp. Any Import Concepte 

3329 2014 3.000 € Aportació al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

per a les XXXVII Jornades Internacionals sobre la 

Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 

2603 2015 3.000 € Subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a 

favor del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

per al desenvolupament del XXXVIII curset Jornades 

Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni 

Arquitectònic – Arquitectura Tradicional: Essència o 

Forma. 

1824 2018 4.000 € Conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya pel qual es 

regula l’aportació d’una subvenció en règim de 

concessió directa per al desenvolupament del XLIè 

curset Jornades Internacionals sobre la Intervenció en 

el Patrimoni Arquitectònic: “Camins d’Aigua: 

restauració i ús del patrimoni hidràulic”. 
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Exp. 900436/20 
Doc. 746/20 
 
Assumpte: CONVENI REGULADOR PER A LACONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ AMB 

L'ASSOCIACIÓ 48H OPEN HOUSE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DEL XI 

FESTIVAL 48H OPEN HOUSE BCN 2020 

 

APROVAR el conveni regulador de la concessió d’una subvenció que figura a l’expedient, a 

subscriure entre l’AMB i l’Associació 48h Open House Barcelona per tal de recolzar i impulsar 

el XI Festival 48h Open House BCN 2020. 

CONCEDIR a l’Associació 48h Open House Barcelona una subvenció per import de QUINZE 

MIL EUROS (15.000 €), que suposa un 11,54% del pressupost de l’activitat. 



 

13 

 

AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de QUINZE MIL EUROS (15.000 €) a càrrec 

de la partida pressupostària 48927 92000 M7010 TC CONVENI ASS. 48H OHBCN del 

pressupost de l’any 2020. 

FACULTAR al Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la signatura de l’esmentat 

conveni. 

NOTIFICAR la present resolució a l’Associació 48h OPEN HOUSE BARCELONA. 

DONAR COMPLIMENT a l’obligació de trametre aquest conveni al Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i la seva publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en nom de totes les parts signatàries. 

TRASLLADAR a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la 

declaració de les obligacions de transparència. 

PUBLICAR l’històric de subvencions de concessió directa rebudes per l’Associació 48H Open 

House Barcelona i que són les següents: 

 

Exp. Any Import Concepte 

901375 2019 15.000 € Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a 

favor l’Associació 48H Open House Barcelona per a la 

realització del Festival 48H Open House BCN 2019 

  
 19 
Exp. 900502/20 
Doc. 782/20 
 
Assumpte: DONAR CONFORMITAT ALS TREBALLS PER NETEJA DEL LES PLATGES 

METROPOLITANES PER AFECTACIÓ DEL TEMPORAL GLÒRIA 

 

En data 11 de febrer de 2020, la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va 

aprovar la tramitació d’emergència, pels treballs per la neteja de les platges metropolitanes 

per afectació del temporal Glòria, adjudicats a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA. 

Finalitzats els treballs de neteja i vist així mateix l’informe emès pels Serveis tècnics d’Espai 

Públic, i d’acord amb les competències delegades a aquesta Junta de Govern, mitjançant 

decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019, es proposa l’adopció dels següents acords: 

DONAR CONFORMITAT als treballs per neteja del les platges metropolitanes per afectació 

del temporal Glòria, per un import de 182.658,67 euros (Base: 166.053,34 euros, més IVA: 

16.605,33 euros) 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 182.658,67 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària M7030 92900 22700 del Pressupost de 2020. 

NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i DONAR TRASLLAT als Ajuntaments 

corresponents. 

 
 20 
Exp. 901267/17 
Doc. 787/20 
 
Assumpte: LIQUIDACIO OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C. JOSEP 

ANSELM CLAVE, AL T.M. DE ST. JUST DESVERN 

 

La Direcció de Serveis de l’Espai Públic, un cop finalitzat el termini de garantia del contracte 

de les obres del projecte de reurbanització del carrer Josep Anselm Clavé, al terme municipal 

de Sant Just Desvern, adjudicat a l’empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL, per import 

de 504.062,84 euros, exclòs l’IVA, ha emès informe favorable en relació a la liquidació i 
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devolució de la garantia definitiva dipositada. Per això, de conformitat amb el que estableixen 

els articles 243 de la Llei de Contractes del Sector Públic) i 169.1 del Reglament Text refós 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i les clàusules 41 i 42 del plec de 

clàusules administratives particulars i en ús de les competències delegades mitjançant Decret 

de Presidència de data 1 d’agost de 2019, es proposa l’adopció dels següents acords, 

APROVAR la liquidació de les obres del projecte de reurbanització del carrer Josep Anselm 

Clavé, al terme municipal de Sant Just Desvern, per un import de 645.548,63 euros (IVA 

inclòs), que suposa un saldo favorable per a l’AMB de 0,01€. 

DONAR DE BAIXA el saldo de 0,01€ de l’AD número operació  220190028088 consignada 

a càrrec de l’aplicació pressupostaria M7010 15119 65002 del pressupost de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona de 2020. 

PROCEDIR a la cancel·lació de la garantia definitiva constituïda pel contractista, en 

compliment del que disposa l’article 243 abans esmentat.  

NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista i a la direcció facultativa de les obres.  

DONAR TRASLLAT del mateix, a l’Ajuntament de Sant Just Desvern i a Tresoreria.  

 
 21 
Exp. 901026/18 
Doc. 738/20 
 
Assumpte: CFO OBRES PROJECTE D'ORDENACIO DELS ESPAIS I RAMPES D'ACCÈS 

A L'ESTACIÓ DEL FERROCARRIL, AL TM. DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

 

A la vista de l’informe emès per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic en relació a la recepció 

i certificació final de les obres del projecte d’ordenació dels espais i rampes d’accés a l’estació 

del ferrocarril, al terme municipal de Barberà del Vallès, adjudicades a l’empresa 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL les quals s’han recepcionat en data 20 de 

novembre de 2019 i conforme el que estableix l’article 243 de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, en ús de les competències delegades a aquesta Junta de Govern, mitjançant Decret 

de Presidència de data 1 d’agost de 2019, es proposa l’adopció dels següents acords: 

APROVAR la certificació final de les obres del projecte d’ordenació dels espais i rampes 

d’accés a l’estació del ferrocarril, al terme municipal de Barberà del Vallès, amb un saldo a 

favor del contractista de 87.313,27 euros (Base: 72.159,73 euros, més l’IVA de 15.153,54 

euros) que suposa un increment del 9,96 per cent respecte al preu del contracte, restant 

aquest per un import de 1.018.052,02 euros IVA inclòs. 

APROVAR l’import de 87.313,27 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 15119 

65002 del Pressupost de l’AMB de 2020. 

POSAR A DISPOSICIÓ de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per al seu ús i manteniment i 

formalitzar la corresponent acta de lliurament, facultant al Gerent. 

DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Ajuntament de Barberà del Vallès i NOTIFICAR-LO 

a l’empresa contractista i a la direcció facultativa d’aquestes obres. 

 
 22 
Exp. 901050/18 
Doc. 772/20 
 
Assumpte: CERTIFICACIO FINAL OBRES DEL PROJECTE DE COBERTURA DE PISTES 

POLIESPORTIVES DE CAN XARAU, AL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL 

VALLÈS 
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A la vista de l’informe emès per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic en relació a la recepció 

i certificació final de les obres del projecte de cobertura de pistes poliesportives de Can Xarau, 

al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, adjudicades a l’empresa JOSÉ  ANTONIO 

ROMERO POLO, SAU, les quals s’han recepcionat en data 8 de juny del 2020 i conforme el 

que estableix l’article 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en ús de 

les competències delegades a aquesta Junta de Govern mitjançant Decret de Presidència 

d’1 d’agost de 2019, es proposa l’adopció dels següents acords: 

APROVAR la certificació final de les les obres del projecte de cobertura de pistes 

poliesportives de Can Xarau, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, amb un saldo a 

favor del contractista JOSÉ  ANTONIO ROMERO POLO, SAU de 39.488,52 euros (Base: 

32.635,14 euros més IVA: 6.853,38 euros), que suposa un increment del 5,7032696% per 

cent respecte al preu del contracte, restant aquest per un import total de 832.402,90 euros 

IVA inclòs. 

APROVAR la despesa de 39.488,52 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària M7010 

15116 65002 del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 2020. 

POSAR A DISPOSICIÓ de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per al seu ús i 

manteniment i formalitzar la corresponent acta de lliurament, facultant al Gerent. 

DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i NOTIFICAR-

HO a l'empresa contractista i a la direcció facultativa d’aquestes obres. 

 

 23 
Exp. 900414/18 
Doc. 882/20 
 
Assumpte: CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ, 

REFORMA DEL BAR I ACTUACIONS VÀRIES EN EL CENTRE CULTURAL DE 

RIPOLLET, AL TERME MUNICIPAL DE RIPOLLET 

 

A la vista de l’informe emès per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic en relació a la recepció 

i certificació final d’Obra del projecte de rehabilitació, reforma del bar i actuacions vàries en 

el Centre Cultural de Ripollet, al terme municipal de Ripollet, adjudicades a l’empresa 

CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS RIN, SA, les quals s’han recepcionat en data 30 de 

juny del 2020 i conforme el que estableix l’article 235 del Text refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic i en ús de les competències delegades a aquesta Junta de Govern 

mitjançant Decret de Presidència d’1 d’agost de 2019, es proposa l’adopció dels següents 

acords: 

APROVAR la certificació final de d’Obra del projecte de rehabilitació, reforma del bar i 

actuacions vàries en el Centre Cultural de Ripollet, al terme municipal de Ripollet, amb un 

saldo a favor del contractista CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS RIN, SA de 66.900,17 

euros (Base: 55.289,40 euros més IVA: 11.610,77 euros), que suposa un increment del 

9,958466  % per cent respecte al preu del contracte, restant aquest per un import total de 

805.870,33 euros IVA inclòs. 

APROVAR la despesa de 66.900,17 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària M7010 

15119 65002 del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 2020. 

POSAR A DISPOSICIÓ de l’Ajuntament de Ripollet, per al seu ús i manteniment i formalitzar 

la corresponent acta de lliurament, facultant al Gerent. 

DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Ajuntament de Ripollet i NOTIFICAR-HO a l'empresa 

contractista i a la direcció facultativa d’aquestes obres. 
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 24 
Exp. 900437/18 
Doc. 864/20 
 
Assumpte: MODIFICACIÓ OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'ESCOLA DE MÚSICA 

A CAN BAGARIA, FASE 1, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

 

A la vista dels informes emesos per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic i de Contractació, 

en relació a la necessitat d’introduir modificacions al contracte obres del Projecte executiu 

d’escola de música a Can Bagaria, fase 1, al terme municipal de Cornellà de Llobregat, 

subscrit amb l’empresa ARCADI PLA, SA, en data 2 d’octubre de 2018 i en ús de les 

competències delegades mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019, es 

proposa l’adopció del següents acords, 

APROVAR la modificació del contracte, relatiu a les obres del Projecte executiu d’escola de 

música a Can Bagaria, fase 1, al terme municipal de Cornellà de Llobregat, amb motiu de 

circumstàncies tècniques sobrevingudes i que suposen la incorporació de 66 preus 

contradictoris que resulten de l’Acta de Preus Contradictoris número 1, Aquesta modificació 

suposa un increment de 215.607,65 euros, IVA inclòs (Base: 178.188,14 euros, més 

37.419,51 euros d’IVA) equivalent al 7,7170796 per cent del preu del pressupost 

d’adjudicació, i que juntament amb l’anterior modificació no supera el 50 per cent del preu 

inicial del contracte.  

AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA de l’import de 215.607,65 euros, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària M7010 15119 65002 del Pressupost de 2020.  

APROVAR l’ampliació del termini d’execució de les obres, en 4, 5 mesos addicionals, essent 

la nova data prevista de finalització de les obres el 29 de desembre del 2020. 

REQUERIR al contractista a fi que en termini de quinze dies, procedeixi a formalitzar la 

present modificació en document administratiu, facultant el Gerent per a la signatura i ingressi 

l’import de 8.909,41 euros, en concepte de reajustament de la garantia definitiva. 

NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista i a la direcció facultativa de les obres. 

DONAR TRASLLAT del mateix, a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

PUBLICAR l’anunci i els informes d’aquesta modificació en el Perfil de Contractant de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

 
 25 
Exp. 900418/18 
Doc. 832/20 
 
Assumpte: MODIFICACIO DEL CONTRACTE DE  L'OBRA DEL PROJECTE EXECUTIU 

DE LA BIBLIOTECA ALMEDA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

 

A la vista de l’informe emès per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic en relació a la 

necessitat d’introduir modificacions al contracte de l’obra del projecte executiu de la biblioteca 

Almeda, al terme municipal de Cornellà de Llobregat, subscrit amb l’empresa 

CONSTRUCTORA DE CALAF SAU en data 24 de juliol de 2018, per la incorporació de preus 

contradictoris (Acta de preus núm. 1) i en ús de les competències delegades mitjançant 

Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019, es proposa l’adopció dels següents acords, 

APROVAR la modificació del projecte executiu de la Biblioteca Almeda, al terme municipal 

de Cornellà de Llobregat. 

APROVAR  la modificació del contracte de l’obra del projecte executiu de la biblioteca 

Almeda, al terme municipal de Cornellà de Llobregat, en el sentit d’incorporar 36 preus 

contradictoris nous (Acta de Preus Contradictoris número 1) i que suposa un increment de  
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69.870,18 euros (Base: 57.743,95 euros més IVA: 12.126,23 euros), equivalent a un 

3,37304% del pressupost d’adjudicació.    

APROVAR la despesa de 69.870,18 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 

15119 65002 del pressupost de l’AMB per l’any 2020.           

REQUERIR al contractista a fi que en el termini de quinze dies procedeixi a formalitzar la 

present modificació en document administratiu i ingressi l’import de 2887,20 euros en 

concepte de reajustament de la garantia definitiva. 

NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista i a la direcció facultativa de les obres. 

DONAR TRASLLAT del mateix a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 
 26 
Exp. 945/15 
Doc. 823/20 
 
Assumpte: PRORROGA SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ D'ESTACIONS DE 

RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS, I LA GESTIÓ I MANTENIMENT DE LES 

MATEIXES ESTACIONS 

 

A la vista dels informes emesos per la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible i de 

Contractació, i la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars, que regeixen el 

contracte de subministrament i instal·lació d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics, i 

la gestió i manteniment de les mateixes estacions, distribuïdes per diferents municipis de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i en ús de les competències delegades mitjançant Decret 

de Presidència de data 1 d’agost de 2019, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels 

següents acords, 

PRORROGAR del 3 d’agost de 2020 al 31 de gener de 2021, inclosos, el contracte de 

subministrament i instal·lació d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics, i la gestió i 

manteniment de les mateixes estacions, distribuïdes per diferents municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, adjudicat a la UTE ESTACIONS DE RECARREGA VEHICLE 

ELÈCTRIC AMB 2016. 

APROVAR  la despesa de 193.043,40 euros amb càrrec amb l’aplicació pressupostària 

T6010 44200 21401 del pressupost de l’AMB, amb el següent desglossament: 

 

 Exercici 2020: 128.695,60 euros 

 Exercici 2021: 64.347,80 euros  

 

Tot això d'acord amb l'autorització que per despeses plurianuals estableix l'article 174 del 

Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i la Base 18 d'Execució del Pressupost de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni als corresponents 

pressupostos. 

NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i requerir-li per tal de formalitzar 

l’esmentada pròrroga en document administratiu. 

 
 27 
Exp. 900418/18 
Doc. 853/20 
 
Assumpte: DEVOLUCIÓ GARANTIES AVALS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA 

COBERTA METÀL·LICA I EL TANCAMENT DE FAÇANA DE MUR CORTINA A LES 

OBRES DE LA BIBLIOTECA ALMEDA A CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
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Les obres del projecte executiu de la Biblioteca Almeda, al terme municipal de Cornellà de 

Llobregat varen ser adjudicades per acord de la Junta de 10 de juliol de 2018 a l’empresa 

CONSTRUCTURA CALAF, SAU, per un import de 1.711.928,33 € abans d’IVA ( 2.071.433,28 

€ IVA inclòs). 

L’informe de la Direcció de serveis d’Espai públic de data 7 de juliol de 2020 exposa que el 

16 de gener de 2020 la contractista constituí dos avals d’imports 124.973,49 € i 133.100,00 

€ (total 258.073,49 €), en concepte de garantia per a la instal·lació de la coberta metàl·lica i 

el tancament de façana de mur cortina.  

Actualment, donat que la instal·lació ja està realitzada, procedeix la devolució dels avals 

corresponents.  

Atès el contingut de l’informe elaborat per la Direcció de serveis d’Espai Públic es proposa a 

la Junta de Govern l’adopció dels següents acords, 

RETORNAR els avals constituïts per l’empresa CONSTRUCTURA CALAF, SAU, d’imports 

124.973,49 € i 133.100,00 €, en concepte de garantia per a la instal·lació de la coberta 

metàl·lica i el tancament de façana de mur cortina (Num.Justificant:1633/2019 i 

Num.Justificant:1634/2019). 

DONAR TRASLLAT a Tresoreria de l’adopció del present acord.  

NOTIFICAR a l’empresa contractista i a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  

 
 28 
Exp. 900449/20 
Doc. 829/20 
 
Assumpte: APROVAR EL REQUERIMENT DEL MILLOR CLASSIFICAT DEL SERVEI 

CONSISTENT EN EL MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA I DELS APLICATIUS 

DE LA PLATAFORMA SMART CITY DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. 

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 30 

d’abril de 2020, s’aprova l’expedient per procedir a la contractació del servei consistent en el 

manteniment de la infraestructura i dels aplicatius de la plataforma Smart City de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

Durant el termini de presentació d’ofertes es rep una única oferta, la presentada per IBM 

GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA, la qual ha estat admesa a la licitació. 

A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data 9 de juliol i en 

compliment del que disposa l’article 150 de la Llei de contractes del Sector Públic, d’acord 

amb les competències delegades a aquesta Junta de Govern, mitjançant decret de 

Presidència de data 1 d’agost de 2019, es proposa l’adopció dels següents acords: 

REQUERIR a l’empresa IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA, com a empresa millor 

classificada, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils, aporti la garantia definitiva per 

un import de 30.204,79 euros, l’últim rebut de l’assegurança de riscos professionals.  

NOTIFICAR aquest acord a l’empresa interessada. 

PUBLICAR aquesta resolució en el Perfil de Contractant de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

 
 29 
Exp. 901602/19 
Doc. 877/20 
 
Assumpte: MILLOR CLASSIFICAT LOTS 2, 3, 4, 5 I 6  SERVEI PER A L'ASSISTÈNCIA 

TÈCNICA PER A L'ELABORACIÓ DE PLANS DE MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LES 

RECOLLIDES SELECTIVES PER A DIVERSOS MUNICIPIS METROPOLITANS 
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Mitjançant acord de la  Junta de Govern adoptat en data 29 d’octubre de 2019, s’aprova 

l’expedient per procedir a la contractació del servei per a l’assistència tècnica per a 

l’elaboració de plans de millora i optimització de les recollides selectives per a diversos 

municipis metropolitans (6 lots).      

Durant el termini de presentació d’ofertes es reben proposicions de 11 empreses: 

DATAMBIENT ASSESSORS S.L.  (Lots 2, 3 i 4), BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING 

S.L.  (Lots 2, 3 i 4),  PROJECTES SOCIOAMBIENTALS ENTORNA3 S.L.  (Lot 5), LOVIC 

DISSENY I CONTROL DE SERVEIS URBANS S.L.  (Lots 4 i 6), SM SISTEMAS 

MEDIOAMBIENTALES S.L.  (Lots 3, 4 i 6), SPORA CONSULTORÍA AMBIENTAL S.L.U.  

(Lots 2, 3 i 6), AUDIFILM CONSULTING S.L.U.  (Lots 4, 5 i 6), INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, 

FUNDACIÓ PRIVADA  (Lots 4, 5 i 6), VERNICAM SOLUICIONES DE COMPOSTAJE S.L.  

(Lot 5), SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIÓ S.L.  (Lots 5 i 6) i LAVOLA 1981 S.A.U.  (Lots 

1, 3 i 6) , de les quals s’ha exclòs l’empresa AUDIFILM CONSULTING S.L.U, pels lots 4, 5 i 

6 per no arribar a la puntuació mínima de 27 punts en la valoració dels criteris subjectius, tal 

com estableix el plec de clàusules administratives i l’empresa LOVIC DISSENY I CONTROL 

DE SERVEIS URBANS S.L. al lot 4 per presentar en el sobre B la documentació relativa al 

Sobre C, és a dir, la documentació avaluable per criteris automàtics.  

L’empresa BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING S.L per las lots 2, 3 i 4 i l’empresa 

INSTITUT ILDEFONS CERDÀ FUNDACIÓ PRIVADA per las lots 4, 5 i 6, presenten ofertes 

econòmiques pels respectius lots que s’han de considerar anormalment baixes de conformitat 

als criteris que estableix el plec de condicions administratives, és per això que en compliment 

del que estableix l’article 149 de la Llei de contractes del Sector Públic i el propi plec de 

condicions, se’ls  sol·licita a  ambdues empreses esmentades, una major justificació de les 

seves ofertes econòmiques pels diferents lots als que es presenten. 

Presentades les justificacions, la Mesa de Contractació reunida virtualment en data 15 de 

juliol de 2020 fa seu l’informe tècnic emès i considera, que les empreses abans esmentades 

no justifiquen suficientment els preus ofertats. Per això, a la vista  de la proposta de la Mesa 

de Contractació, i  en compliment del que disposa l’article 150 de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, en ús de les competències delegades mitjançant Decret de Presidència de 

data 1 d’agost de 2019, es proposa el següent acord: 

EXCLOURE l’empresa AUDIFILM CONSULTING S.L.U, pels lots, 4, 5 i 6 per no arribar a la 

puntuació mínima de 27 punts a la valoració dels criteris subjectius, tal com estableix el plec 

de clàusules administratives, l’empresa LOVIC DISSENY I CONTROL DE SERVEIS 

URBANS S.L. pel lot 4 per presentar en el sobre B la documentació relativa al Sobre C i les 

empreses BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING S.L P pels lots 2, 3 i 4 i  INSTITUT 

ILDEFONS CERDÀ FUNDACIÓ PRIVADA pels lots 4, 5 i 6 per ser les seves ofertes 

anormalment baixes, i no haver estat suficientment justificades.  

CLASSIFICAR les proposicions de la resta d’empreses establint el següent ordre decreixent:  

 

Lot 2: 

Ordre decreixent Puntuació total 

SPORA CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 94,01 

DATAMBIENT ASSESSORS, SL 93,50 
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Lot 3:  

Ordre decreixent Puntuació total 

LA VOLA 1981, SA 96,00 

SPORA CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 92,30 

DATAMBIENT ASSESSORS, SL 91,63 

SM SISTEMES MEDIOAMBIENTALS, SL 84,19 

 

Lot 4: 

Ordre decreixent Puntuació total 

DATAMBIENT ASSESSORS, SL 93,50 

SM SISTEMES MEDIOAMBIENTALS, SL 88,00 

 

Lot 5: 

Ordre decreixent Puntuació total 

PROJECTES SOCIOAMBIENTALS ENTORNA 3 S.L. 90,48 

SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIÓ, SL 89,35 

VERMICAN SOLUCIONS DE COMPOSTATGE, SL 85,00 

 

Lot 6: 

Ordre decreixent Puntuació total 

LA VOLA 1981, SA 93,84 

SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIÓ, SL 91,50 

SPORA CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 90,71 

LOVIC DISSENY I CONTROL DE SERVEIS URBANS SL 88,91 

SM SISTEMES MEDIOAMBIENTALS, SL 85,99 

 

REQUERIR com a empreses millors classificades per a cada lot, per tal que en el termini 

màxim de 10 dies hàbils, aportin la documentació acreditativa relacionada a la clàusula 4 del 

plecs de clàusules administratives, que no consti els registres oficials de licitadors (RELI o 

ROLECE) o en el cas de ser-hi, no estigui actualitzada i aportin la garantia definitiva per un 

import de: 

 

 LOT 2: SPORA CONSULTORIA AMBIENTAL S.L. garantia definitiva per un import de 

9.280,38 euros. 

 

 LOT 3 : LAVOLA 1981 S.A. garantia definitiva per un import de 7.165,80 euros. 

 

 LOT 4: DATAMBIENT ASSESSORS S.L. la garantia definitiva per un import de 

7.109,71 euros. 

 

 LOT 5: PROJECTES SOCIOAMBIENTALS ENTORNA 3 S.L,  garantia definitiva per 

un import de 4.874,14 euros. 
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 LOT 6: LAVOLA 1981 S.A. garantia definitiva per un import de 4.725,15 euros. 

 
NOTIFICAR aquest acord a les empreses interessades.  

PUBLICAR aquest acord en el Perfil de Contractant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Exp. 901602/19 

Doc. 884/20 

 

Assumpte: ADJUDICACIÓ LOT 1 SERVEI PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 

L'ELABORACIÓ DE PLANS DE MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LES RECOLLIDES 

SELECTIVES PER A DIVERSOS MUNICIPIS METROPOLITANS 

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern adoptat en data 29 d’octubre de 2019, s’aprova 

l’expedient per procedir a la contractació del servei per a l’assistència tècnica per a 

l’elaboració de plans de millora i optimització de les recollides selectives per a diversos 

municipis metropolitans (6 lots).      

Durant el termini de presentació d’ofertes es rep una única proposició per al lot 1, la 

presentada per l’empresa LAVOLA 1981 S.A., la qual va ser admesa a la licitació.  

A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data 18 de juny de 2020 i en 

compliment del que disposa l’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant 

acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2020, es va requerir a l’empresa admesa 

LAVOLA 1981 S.A., per complir amb els requisits previs a l’adjudicació, les característiques 

principals de la seva oferta es poden resumir en els següents punts:  

 

a. Preveu la participació d’un equip de deu persones d’intervenció directa i de set persones 

de suport, per a l’elaboració i presentació dels plans de millora i optimització de les 

recollides selectives dels municipis de Badalona, Barcelona I (Dtes. VII, VIII, IX i X), 

Montcada i Reixac, Montgat i Sant Adrià del Besòs. El total d’hores de dedicació 

incorporades en el seu pla de treball inicial és de 5.580 hores, de les quals 4.770 hores, 

un 85% són de treball tècnic i de suport, distribuïdes segons els treballs a fer i la 

qualificació de les diferents persones de l’equip, i 810 hores (un 15 %) dedicades a 

tasques de coordinació. 

 

b. b. L’oferta de LA VOLA 1981, SA, a partir del projecte de treball presentat, transmet una 

alta comprensió dels aspectes més estratègics de la tasca encomanada per l’AMB amb 

aquest contracte. Aquesta comprensió queda materialitzada en cadascuna de les parts 

del projecte de treball presentat: pla de treball, recursos a dedicar i metodologies. De tota 

manera l’experiència i la capacitat de desplegar el treball que se’ls hi planteja, i al que el 

projecte respon de manera contrastada, és el seu punt fort principal. L’oferta econòmica 

també és prou ajustada, amb una baixa del 11.8 % respecte al preu de licitació, i d’antuvi 

no posa en qüestió la seva solvència i qualitat 

 

c. c.El Lot 1 és un dels lots que presenta més dificultat, donada l’extensió i la complexitat 

dels diferents teixits urbans que el comprenen. Cal destacar que és un lot que compren 

quatre dels deu districtes de la ciutat de Barcelona, el qual demana una capacitat de 

treball de coordinació important amb l’elaboració més o menys simultània amb els plans 

de millora i optimització de la resta de districtes i de la ciutat. Aquest LOT també hi ha la 

ciutat de Badalona i Sant Adrià del Besòs, les quals conformen, conjuntament amb la 
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ciutat central, un continu urbà principal dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L’experiència de l’empresa adjudicatària, l’equip de persones que presenta i el projecte 

elaborat per dur a terme l’objecte d’aquesta licitació donen prou garanties per procedir a 

fer la contractació de LA VOLA 1981,SA. 

Complerts els requeriments de conformitat amb el que estableix l’article 150 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic i d’acord amb les competències delegades mitjançant Decret de 

Presidència de data 1 d’agost de 2019, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents acords: 

APROVAR l’adjudicació del servei de l’assistència tècnica per a l’elaboració de plans de 

millora i optimització de les recollides selectives per a diversos municipis metropolitans (lot 1) 

a favor de l’empresa LAVOLA 1981 S.A., per un import màxim de 197.795,07 euros (Base: 

163.467,00 euros més l’IVA: 34.328,07 euros). 

DISPOSAR la despesa 197.795,07 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària A3000 

16220 22706 del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona segons el següent 

desglossament: 

 

- 2020: ................... 49.448,77 euros. 

- 2021: ..................148.346,30 euros. 

 

Tot això d'acord amb l'autorització que per despeses plurianuals estableix l'article 174 del 

Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i la Base 18 d'Execució del Pressupost de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni als corresponents 

pressupostos. 

REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 5 dies següents al dia en que 

es compleixin 15 dies hàbils des de la remissió d’aquesta notificació.   

NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària.  

PUBLICAR l’adjudicació en el Perfil de Contractant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en 

compliment del que disposa l’article 151.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona i al Diari Oficial de la Unió Europea, de conformitat al que disposa l’article 154 

de la Llei de Contractes del Sector Públic 

NOMENAR de conformitat amb l’article 62 de la Llei de Contractes del Sector Públic com a 

responsable del treballs d’aquest contracte al senyor Victor Lluis Mitjans Sanz, amb titulació 

adequada i suficient.  
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Exp. 901643/20 

Doc. 858/20 

 

Assumpte: CONTRACTACIÓ BASADA PER LA FABRICACIÓ DE 600.000 SUPORTS 

SENSE CONTACTE PER ALS TÍTOLS SOCIALS I AMBIENTALS DE L'ÀREA 

METROPOLITANA DE BARCELONA 

 

En aplicació de l’acord d’homologació celebrat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), 

i atès el contingut dels informes elaborats pel servei de gestió i explotació del transport i per 

Contractació, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords, 

APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 

figuren com annexos a aquesta resolució i que regiran la contractació basada per la fabricació 

de 600.000 suports sense contacte per als títols socials i ambientals de l’Àrea Metropolitana 
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de Barcelona, amb un pressupost màxim de licitació de 726.000 euros (Base: 600.000 euros 

més IVA: 126.000 euros). 

AUTORITZAR l’import de 719.700 euros, amb càrrec a les següents aplicacions  

pressupostàries: 

 

Exercici  Funcional  Orgànica  Econòmica  Import s/IVA  21%IVA  Import a/IVA  

2020  
44000  T6010  22711  60.000,00€  12.600,00€  72.600,00€  

44001  T6010  22791  12.500,00€  2.625,00€(*)  15.125,00€  

2021  

44000  T6010  22711  510.000,00

€  

107.100,00€  617.100,00€  

44001  T6010  22791  17.500,00€  3.675,00€(*)  21.175,00€  

    

    (*) Dels quals 6.300,00€ són deduïbles (2.625,00€ al 2020 i 3.675,00€ al 2021)  

  

Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 de la 

Llei d’Hisendes Locals i la Base 18 d’Execució del Pressupost d’aquesta Àrea Metropolitana 

de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 

INICIAR els tràmits per a la contractació del servei esmentat amb petició d’ofertes a les 

empreses homologades. 

CONVIDAR a presentar propostes a les empreses homologades: CALMELL, SA, 

INDUSTRIAS FRANCISCO BOTELLA, SL i IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA, SA 
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Exp. 900573/20 

Doc. 881/20 

 

Assumpte: ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PEL 

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I SERVEIS ASSOCIATS A LA PLATAFORMA 

DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ MULTICANAL (SIAM) I LA PLATAFORMA 

SMART CITY 

 

Vist l’expedient iniciat per la Coordinació General d’Innovació i Infraestructures amb l’objectiu 

de concloure un acord marc per la contractació dels serveis pel desenvolupament de 

projectes i serveis associats a la plataforma del sistema d’informació i atenció multicanal 

(SIAM) i la plataforma Smart City i els informes favorables de Secretaria General, 

Contractació i Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords, 

APROVAR l’expedient per establir els pactes i condicions definidors per procedir a la 

conclusió d’un acord marc que regirà les contractacions dels Serveis pel desenvolupament 

de projectes i serveis associats a la plataforma del sistema d’informació i atenció multicanal 

(SIAM) i la plataforma Smart City. El 50% de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del 

Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió. 

APROVAR conforme el que preveu l’article 122 i 124 de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 

figuren com annex a aquest acord i que regiran l’acord marc i contractacions que 

posteriorment se’n derivin. 

CONVOCAR licitació per procediment obert, de conformitat al que disposa l’article 156 i 

següents de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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PUBLICAR aquesta licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i en el perfil de contractant, 

d'acord amb l'article 135 de l'esmentada norma legal. 
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Exp. 767/16 

Doc. 769/20 

 

Assumpte: APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE CONSTRUCTIU I ESTUDI DE 

SEGURETAT I SALUT DE LA REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA REPÚBLICA, AL 

TERME MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

 

La Direcció de Servei d’Espai Públic, ha emès informe favorable per procedir a l’aprovació 

del Projecte Constructiu i Estudi de Seguretat i Salut de la reurbanització de la plaça de la 

República, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. 

 

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen els articles 235.2 de Text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, en ús de les competències 

delegades mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019, es proposa a la Junta 

de Govern l’adopció dels següents acords, 

APROVAR INICIALMENT el Projecte Constructiu i Estudi de Seguretat i Salut de la 

reurbanització de la plaça de la República, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat., 

redactat per JOAQUIM ROSELL GRATACÓS, per encàrrec d’aquesta Direcció de Serveis, 

amb un pressupost d’execució 1.037.674,69 euros (Base: 857.582,39 euros, més IVA: 

180.092,30 euros) 

 SOTMETRE’L a informació pública per un termini d’execució de trenta dies hàbils mitjançant 

anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perquè dins d’aquest 

termini es pugui examinar per totes les persones interessades i deduir-se en el seu cas, les 

al·legacions corresponents. 

DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 

c) Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques 
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Exp. 901193/19 

Doc. 846/20 

 

Assumpte: INFORME PRECEPTIU PER A L'AUTORITZACIÓ D'USOS I OBRES 

PROVISIONALS AL CAMÍ DE CAN CERVERA, ACCÉS PRINCIPAL DE CAN BOIXERAS, 

S/N AL TERME MUNICIPAL D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

 

APROVAR l’informe favorable en relació amb l’autorització d’usos i obres provisionals que 

seguidament es detalla, d’acord amb l’establert en l’article 54 del Decret legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els articles 66 i següents del 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística i l’article 36 a) de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB) i la delegació de competències de la Presidència de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona a la Junta de Govern d’aquesta AMB de data 1 d’agost de 2019 (BOPB de 

07/08/2019): 
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Nº Exp. Ajuntament Interessats Ubicació 
Tipus ús/obra/ 

activitat 

901193/19 
Esplugues 

de Llobregat 

 

Building Marina, 

SL i Patrimonial 

Hefer, SA. 

  

Camí de can 

Cervera 

Aparcament de 

vehicles 

 

INDICAR a l’Ajuntament i a les persones interessades que el sentit de l’informe és favorable. 

INDICAR a l’Ajuntament que facin constar a la llicència municipal les condicions establertes 

en l’article 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme i en els articles 66, 69 i 70 del Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística i que les autoritzacions acceptades per les persones 

titulars s’inscriguin en el Registre de la Propietat,  amb les condicions dels articles esmentats.  

NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament esmentat i a les persones interessades. 
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Exp. 900214/20 

Doc. 780/20 

 

Assumpte: CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A FAVOR 

DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL IV 

CONGRÉS ISUF-H 

 

APROVAR el conveni que figura a l’expedient a signar per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la concessió d’una subvenció per a la realització 

del IV Congrés ISUF-H “FORMA URBIS y territorios metropolitanos. Metrópolis en 

recomposición. Prospectivas proyectuales del siglo XXI". 

CONCEDIR a la Universitat Politècnica de Catalunya una subvenció per import de QUINZE 

MIL EUROS (15.000.-€), que suposa un 20,68 % del pressupost de l’activitat. 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de QUINZE MIL EUROS (15.000 €) a càrrec de la 

partida pressupostària M8210 92000 48926 del pressupost de l’AMB del 2020. 

FACULTAR al Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la signatura de l’esmentat 

conveni. 

NOTIFICAR la present resolució a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

DONAR COMPLIMENT a l’obligació de trametre d’aquest conveni al Registre de convenis 

de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i la seva 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en nom de totes les parts signatàries. 

TRASLLADAR a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la 

declaració de les obligacions de transparència.  

 
d) Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 

 
36 
Exp. 1313/18 
Doc. 731/20 
 
Assumpte: DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DELS COMPTES JUSTIFICATIUS. 
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DONAR COMPTE de l’aprovació del compte justificatiu pels imports més avall relacionats 

d’acord amb els imports justificats i efectivament fiscalitzats per la intervenció de l’AMB. En 

compliment amb les bases 28ena i 29ena de les Bases d’Execució del Pressupost per 

procedir a l’ordenació del pagament. 

 

Expedient Aplicació Pressupost 

inicial 

Pressupost 

executat 

Import 

justificat 

Import 

atorgat 

Import 

validat per 

intervenció 

Tercer Nom Tercer 

A7/19 2020 D1020 

43300 46220 

76.120,00€ 26.999,07€ 26.999,07€ 20.000,00€ 20.000,00€ P0808800G AJUNTAMENT DE 

GAVÀ 

A1611/18 2020 D1020 

43300 45300 

675.000,00€ 707.885,51€ 707.885,51€ 150.000,00€ 137.737,58€ Q0840001B INSITUT CATALÀ 

DEL SÒL 

A151/19 2020 D1020 

43300 46213 

78.431,85€ 78.431,85€ 

 

78.431,85€ 

 

20.000,00€ 20.000,00€ P0830200B AJUNTAMENT DE 

VILADECANS 

A172/19 2020 D1020 

43300 48980 

1.700.000,00€ 2.273.949,75€ 2.273.949,75€ 20.000,00€ 20.000,00€ A61290292 CONSORCI ZF 

INTERNACIONAL 

S.A.U. 

A56/19 2020 D1020 

43300 48981 

1.445.585,00€ 73.076,16€ 73.076,16€ 60.000,00€ 60.000,00€ Q08730006

A 

FIRA 

INTERNACIONAL 

DE BARCELONA 

(BIZBARCELONA) 

A11/19 2020 D1020 

43300 46221 

77.725,00€ 139.468,58€ 139.468,58€ 20.000,00€ 20.000,00€ A58283342 PROCORNELLA,S.

A 

A1313/18 2020 D1020 

43300 48990 

11.452,13€ 11.452,13€ 11.452,13€ 5.000,00€ 5.000,00€ B67115253 BEDEBATE SL 

A1313/18 2020 D1020 

43300 48990 

22.185,00€ 33.340,15€ 33.340,15€ 10.750,00€ 10.750,00€ F08640997 TALLER JERONI DE 

MORAGAS, SCCL 

A1313/18 2020 D1020 

43300 48990 

12.351,23€ 12.351,23€ 12.351,23€ 5.500,00€ 5.500,00€ G64007404 FUNDACIO 

PRIVADA 

CATALANA PER A 

LA 

 

 

 PREVENCIO DE 

RESIDUS I EL 

CONSUM 

RESPONSABLE 

A1313/18 2020 D1020 

43300 48990 

6.500,00€ 7.930,88€ 6.500,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ G65744138 ASSOCIACIO 

REBOBINART 

A1313/18 2020 D1020 

43300 48990 

23167,00€ 23.308,24 23.308,24€ 10.000,00€ 10.000,00€ G85746485 ARSGAMES 

ASOCIACION 

CULTURAL 

A1313/18 2020 D1020 

43300 48990 

15.390,00€ 18.501,56€ 18.501,56€ 10.750,00€ 10.750,00€ Q0818002H UNIVERSITAT 

AUTONOMA DE 

BARCELONA 

A1313/18 2020 D1020 

43300 48990 

8.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 3.125,00€ 44004861L KEYVAN TORABI 

ASENSIO 

A1313/18 2020 D1020 

43300 48990 

400.000,00€ 5.737,88€ 5.737,88 5.000,00€ 5.000,00€ B66476748 ACF GREENHIT, SL 

A1313/18 2020 D1020 

43300 48990 

23.176,20€ 18.861,33€ 18.861,33€ 8.000,00€ 8.000,00€ G67030155 FUNDACIÓ HEMAV 

A1494/18 2020 D1020 

43300 48972 

7.640,00€ 8.742,62€ 8.742,62€ 6.000,00€ 6.000,00€ G66264953 FUNDACIÓ 

ESPIGOLADORS 

A1494/18 2020 D1020 

43300 48972 

6.855,99€ 6.731,00€ 6.731,00€ 5.484,79€ 5.384,80€ G67344382 ASSOCIACIÓ 

ALTERNATIVE 

SOLUTIONS 

A1494/18 2020 D1020 

43300 48972 

6.000,00€ 6.000,00€ 6.000,00€ 6.000,00€ 2.314,12€ G67278002 ASSOCIACIÓ 

ALIVIU 

A1494/18 2020 D1020 

43300 48972 

4.794,71€ 4.794,71€ 4.794,71€ 4.794,71€ 4.794,71€ F67283507 EDUCAMBIENT, 

SCCL 
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PROCEDIR a donar de baixa la quantitat no justificada de la següent relació: 

- D 220190036417 a nom de l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL de la quantitat no 

justificada per import de DOTZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS AMB 

QUARANTA-DOS EUROS (12.262,42€). 

 
- D 220190002019 a nom de KEYVAN TORABI ASENSIO de la quantitat no justificada 

per import de MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS (1.875,00€). 
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Exp. 901946/20 

Doc. 851/20 

 

Assumpte: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A LA DINAMITZACIÓ DE L’OFERTA 

INDUSTRIAL DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

APROVAR el conveni de col·laboració que figura a l’expedient a signar entre l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró amb l’objectiu de dinamitzar l’oferta 

industrial dels polígons d’activitat econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el 

municipi de Mataró i dels municipis i/o comarques que participin de projectes comuns per a 

desenvolupar actuacions conjuntes i facilitar intercanvi de productes i serveis. 

FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni al Gerent de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i/o a la Vicepresidenta del Departament de Desenvolupament Social i Econòmic 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Mataró. 

DONAR COMPLIMENT a l’obligació de trametre d’aquest conveni al Registre de convenis 

de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i la seva 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en nom de totes les parts signatàries. 

 

e) Àrea d’Internacional i Cooperació 
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Exp. 901150/20 
Doc. 784/20 
 
Assumpte: APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L'AMB EN EL PROJECTE "ASIMA 

TUNIS. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GOVERNANÇA A DIVERSOS NIVELLS PER A 

UNA CIUTAT METROPOLITANA RESILIENT" I ACCEPTACIO SUBVENCIO DE LA UE 

 

APROVAR la participació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el projecte “ASIMA TUNIS. 

Planificació estratègica i governança a diversos nivells per a una ciutat metropolitana resilient” 

impulsat per la entitat líder Associació MedCités i per la sòcia Municipalité de Tunis i finançat 

amb una subvenció de la Unió Europea per un total del projecte de 2.684.786,54€ i que te 

una durada prevista de 48 mesos. 

ACCEPTAR la subvenció per un import de 308.202,24€  com a part de la subvenció atorgada 

per la Unió Europea que es destinarà a finançar la participació de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona en el projecte “ASIMA TUNIS. Planificació estratègica i governança a diversos 

nivells per a una ciutat metropolitana resilient”. L’Àrea Metropolitana de Barcelona aportarà 

al projecte 16.221,00€ en recursos propis. Aquesta subvenció es vincularà a través de 

l’Associació MedCités, que actuarà com a entitat coordinadora davant de la Unió Europea. 
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APROVAR el document amb el que es formalitza l’acord de participació de l’AMB en 

l’esmentat projecte amb l’entitat líder l’Associació MedCités i amb la sòcia local del projecte 

la Municipalité de Tunis. 

FACULTAR al Gerent accidental de l’AMB per a la signatura de l’esmentat acord i per 

qualsevol document vinculat amb el projecte. 

NOTIFICAR la present resolució a l’Associació MedCités i a la Municipalité de Tunis.  

 

f) Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat 
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Exp. 900477/20 
Doc. 878/20 
 
Assumpte: RESTAR ASSABENTADA DELS DECRETS DE VICEPRESIDÈNCIA 

RELATIUS A L'APROVACIÓ I DENEGACIÓ DE SOL·LICITUDS AL REGISTRE 

METROPOLITÀ DE LES ZBE 

 

RESTAR ASSABENTADA dels Decrets de la Vicepresidència de l’Àrea de Mobilitat, 

Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que figuren en aquest 

expedient, número 250/2020 de data 13 de març de 2020, número 268/2020 de data 27 de 

març de 2020, número 357/2020 de data 15 de maig de 2020, número 361/2020 de data 19 

de maig de 2020, número 418/2020 de data 17 de juny de 2020, número 419/2020 de data 

23 de juny de 2020, número 420/2020 de data 17 de juny de 2020, número 421/2020 de data 

17 de juny de 2020, número 447/2020 de data 30 de juny de 2020 i número 448/2020 de data 

30 de juny de 2020, sobre l’aprovació i la denegació de les sol·licituds d’inscripció en el 

registre metropolità de vehicles estrangers i d'altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes 

Emissions, d’acord amb l’article 4 del Reglament del registre metropolità de vehicles 

estrangers i d'altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions i arguments 

continguts als informes de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona que figuren en el present expedient.  

RESTAR ASSABENTADA del Decret de la Vicepresidència de l’Àrea de Mobilitat, Transport 

i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona número 286/2020 de data 31 de març de 

2020, que s’incorpora a aquest acord, que designa com a membre de la Comissió Tècnica, 

en representació dels ajuntaments metropolitans, al senyor Marc Iglesias Pérez, tècnic de 

mobilitat de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, com a titular, i a la senyora Ruth Lamas Borraz, tècnica de mobilitat de la Direcció 

de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que resta 

assabentat de diverses resolucions adoptades pels corresponents òrgans de govern de 

l’Ajuntament de Barcelona, de Sant Adrià de Besòs, de L’Hospitalet de Llobregat, 

d’Esplugues de Llobregat i de Cornellà de Llobregat per a la designació dels seus membres 

en la Comissió Tècnica del Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres 

vehicles autoritzats a la Zona de Baixes Emissions. 

DONAR CONFORMITAT a l’informe dels indicadors del Registre Metropolità de la ZBE 

RONDES BARCELONA, que s’incorpora al present expedient, i que inclou les principals 

xifres del Registre Metropolità de vehicles estrangers i d'altres vehicles autoritzats a les Zones 

de Baixes Emissions corresponents al recompte d’acceptats i de denegats per categoria i 

altres xifres d’activitat del propi registre, com el volum de visites a la pàgina web del Registre, 

les trucades ateses, i altres indicadors relatius a l’evolució dels canals d’atenció ciutadana 

del Registre Metropolità 
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Exp. 901169/20 

Doc. 867/20 

 

Assumpte: RESTAR ASSABENTADA DE L'EVOLUCIÓ DEL SERVEI DE PLATAFORMA 

METROPOLITANA D'APARCAMENT RELATIU AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 

 

RESTAR ASSEBENTADA de l’evolució dels serveis associats a la Plataforma Metropolitana 

d’Aparcament en el 2on trimestre de 2020, que han registrat 7.020 usuaris actius i fins a 

8.1100 operacions mensuals a l’app metropolitana d’aparcament regulat, implantada a 8 

municipis, així com la posada en funcionament de la app metropolitana de regulació d’espais 

per a la distribució urbana de mercaderies a 7 municipis. 

DONAR CONFORMITAT a les dades corresponents a les xifres d’ús del servei a efectes de 

fer el seguiment de l’execució de la implantació de la Plataforma Metropolitana d’Aparcament 

i determinar les previsions de creixement futur d’aquest servei que presta l’AMB. 
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Exp. 901462/20 

Doc. 601/20 

 

Assumpte: APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AMB I L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE 

LLOBREGAT PER A L'IMPLANTACIÓ DE LA PLATAFORMA METROPOLITANA 

D'APARCAMENT 

 

APROVAR el conveni de col·laboració que figura a l’expedient a signar entre l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament del Prat de Llobregat per a la implantació de la 

plataforma metropolitana d’aparcament en el municipi del Prat de Llobregat. 

FACULTAR al Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB per a 

la signatura de l’esmentat conveni. 

NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament del Prat de Llobregat per al seu coneixement i 

efectes. 

DONAR TRASLLAT del present acord a l’Ajuntament de Barcelona, a Barcelona de Serveis 

Municipals, S.A., a AMB Informació i Serveis, S.A. i a l’empresa municipal Prat Espais, S.L.U. 

per al seu coneixement.  

TRAMETRE una còpia compulsada del conveni al Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat de Catalunya. 

PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya. 
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Exp. 3349/13 

Doc. 792/20 

 

Assumpte: APROVAR LA DESPESA CORRESPONENT A L'APORTACIÓ ECONÒMICA 

AL SPTCUV QUE DÓNA COBERTURA A L'ÀREA PORTUÀRIA DE BCN EN EL PERIODE 

COMPRÈS ENTRE L'1 D'AGOST I EL 10 DE SETEMBRE DE 2020 

 

Atès que la Junta de Govern de l’AMB, en sessió de data 17 de setembre de 2019, adoptà 

l’acord d’ordenar a la UTE La Hispano Igualadina, SL – Empresa Monforte, SAU –Castromil, 

SAU, contractista del Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a l’àrea portuària 
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de Barcelona, que continués prestant el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió, 

vetllant tanmateix per tal que aquesta ordre no vagi més enllà de l’estricte període necessari 

per a la nova contractació, així com el d’aprovar la despesa corresponent a l’aportació 

econòmica per al finançament del servei fins al 31 de març de 2020. 

Atès que el procediment de licitació del nou contracte, iniciat per l’aprovació de l’expedient i 

els plecs de condicions mitjançant acord de la Junta de Govern de l’AMB de data 1 d’octubre 

de 2019, ja ha estat adjudicat per acord de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2020, 

estant previst l’inici del nou servei el proper 14 de setembre i la finalització de l’actual el proper 

10 de setembre. 

A la vista de l’informe emès per la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat, fent palès 

la necessitat de no interrompre el servei abans esmentat, garantint-ne la seva continuïtat i 

preservant la seva efectiva prestació per raons d’interès públic fins l’inici del nou contracte, 

es proposa l’adopció dels següents acords: 

AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de la UTE La Hispano Igualadina, SL – Empresa 

Monforte, SAU –Castromil, SAU l’import de NORANTA-SIS MIL VINT-I-TRES EUROS 

(96.023,00 €) corresponent a l’aportació econòmica al Servei públic de transport col·lectiu 

urbà de viatgers que dóna cobertura a l’àrea portuària de Barcelona en el període comprès 

entre l’1 d’agost i el 10 de setembre de 2020, amb càrrec a l’aplicació pressupostària T6010 

44110 47934 del pressupost de l’AMB per a l’any 2020. 

NOTIFICAR el present acord a l’empresa la UTE La Hispano Igualadina, SL – Empresa 

Monforte, SAU –Castromil, SAU, a l’Autoritat Portuària de Barcelona i al Centre Intermodal 

de Logística, S.A. 
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Exp. 900925/18 

Doc. 751/20 

 

Assumpte: REDISTRIBUCIÓ D'ANUALITATS RELATIU A LA CONVOCATÒRIA 2019 

PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PROJECTES D'ECOLOGÍSTICA LOCAL 

 

ACCEPTAR, en virtut dels articles 21 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, la renúncia formulada per CALTOR 

ACTIVIDADES 2009, S.L., amb NIF B65082083, a la subvenció atorgada per a la compra 

d’una bicicleta de càrrega per acord de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona en sessió de data 30 d’abril de 2019, en el marc de la primera convocatòria 2019 

per a la concessió de subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a projectes 

d’ecologística local. 

RESTAR ASSABENTADA de les dificultats per aconseguir el finançament necessari que han 

impedit a AMBICI SCCL, amb NIF F67098632, justificar la compra de dues bicicletes de 

càrrega amb la subvenció atorgada dins l’exercici 2019, en el marc de la primera convocatòria 

2019 per a la concessió de subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a projectes 

d’ecologística local.  

AUTORITZAR, sense perjudici del previst a l’article 88 del Reial decret 887/2006, de 21 de 

juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les justificacions 

extemporànies corresponents a la compra del material mòbil d’emissions zero per efectuar el 

primer pagament de les subvencions atorgades a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 

TELÉGRAFOS, S.A. SME amb NIF A83052407, A GRANEL SCCL amb NIF F66973348 i 

AMBICI SCCL amb NIF F67098632, durant l’exercici 2020, en el marc de la primera 

convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

a projectes d’ecologística local.  
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APROVAR les anul·lacions de les ADs 220199000194 i 220199000196 per a l’exercici 2020. 

APROVAR les anul·lacions de la despesa per a l’exercici 2021 a CALTOR ACTIVIDADES 

2009, S.L. amb NIF B65082083 per import de DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB 

VUITANTA-TRES CÈNTIMS (247,83€) i FUNDACIÓ PRIVADA PARE MANEL amb NIF 

G63519417 per a l’exercici 2021 per import de CENT SETANTA-SET EUROS AMB 

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (177,84€). 

AUTORITZAR I DISPOSAR les operacions de despesa complementàries per a l’exercici 

2020 a AMBICI SCCL amb NIF F67098632 per import de NOU-CENTS ONZE EUROS AMB 

CINQUANTA CÈNTIMS (911,50€), A GRANEL SCCL amb NIF F66973348 per import de MIL 

DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.212,50€) i CORREOS Y 

TELÉGRAFOS, S.A. SME amb NIF A83052407 per import de TRES MIL SET-CENTS 

CINQUANTA EUROS (3.750,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària T6010 44000 

77002 del Pressupost de l’Àrea Metropolitana per a 2020.  

NOTIFICAR el present acord a CALTOR ACTIVIDADES 2009, S.L., a AMBICI SCCL, a la 

FUNDACIÓ PRIVADA PARE MANEL, a A GRANEL SCCL i a la SOCIEDAD ESTATAL 

CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME.  
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Exp. 900228/20 

Doc. 856/20 

 

Assumpte: ATORGAMENT TARGETA T-ROSA 25 DE JUNY AL 12 DE JULIOL 

 

APROVAR l’atorgament de la Targeta Rosa Metropolitana (gratuïta) i de la Targeta Rosa 

Metropolitana de Tarifa Reduïda corresponent al període del 25 de juny al 12 de juliol de 

2020, a les 194 i 148 persones, respectivament, que figuren a la relació que consta al present 

expedient, d’acord amb allò que determina l’Ordenança Metropolitana Reguladora del 

Sistema de Tarifació Social del Transport. 

DENEGAR les sol·licituds de la Targeta Rosa Metropolitana (gratuïta) i de la Targeta Rosa 

Metropolitana de Tarifa Reduïda a les 169 persones que figuren a la relació que consta al 

present l’expedient, per no reunir els interessats els requisits establerts a l’Ordenança 

Metropolitana Reguladora del Sistema de tarifació Social del Transport. 

Tot això d’acord amb els informes que consten al present expedient als efectes de motivació 

del present acord. 
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Exp. 900224/20 

Doc. 849/20 

 

Assumpte: ATORGAMENT PASSI METROPOLITÀ D'ACOMPANYANT 25 JUNY A 12 

JULIOL 

 

APROVAR l’atorgament del Passi Metropolità d’Acompanyant corresponent al període del 25 

de juny al 12 de juliol de 2020 a les 36 persones que figuren en la relació que consta a 

l’expedient, per reunir les condicions establertes a l’Ordenança reguladora de l’atorgament i 

la gestió del Passi Metropolità d’Acompanyant de persones amb disminució en els serveis 

públics de transport col·lectiu de viatgers. 
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Exp. 900217/20 

Doc. 855/20 

 

Assumpte: ATORGAMENT T-VERDA 25 JUNY A 12 DE JULIOL 

 

APROVAR l’atorgament de la Targeta T–Verda corresponent al període del 25 de juny al 12 

de juliol de 2020, a les 142 persones que figuren en la relació que consta a l’expedient, per  

haver acreditat les condicions establertes al Reglament d’utilització de la Targeta T-Verda.  

DENEGAR l’atorgament de la Targeta T–Verda corresponent al període del  25 de juny al 

12 de juliol de 2020, a les 17 persones que figuren en la relació que consta a l’expedient, al 

no haver acreditat les condicions establertes al Reglament d’utilització de la Targeta T-

Verda.  

 

g) Àrea d’Ecologia 
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Exp. 901520/20 

Doc. 806/20 

 

Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS DE L'EMPRESA MEROIL, S.A. SOL·LICITAT PER L'AJUNTAMENT DE 

BARCELONA 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació al 

vector aigua residual, sol·licitat per l’Ajuntament de Barcelona, en l’expedient d’atorgament 

de llicència ambiental a l’activitat MEROIL, S.A. pel seu establiment ubicat a Barcelona, a 

l’avinguda Meridiana, número 666 per l’activitat d’estació de servei amb botiga de 

conveniència i túnel de rentat de vehicles, per revisió de les prescripcions i condicions en 

relació a l'abocament de les aigües residuals de data 17 de febrer de 2012, a integrar a la 

llicència ambiental, de conformitat amb allò establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de CINC-CENTS EUROS AMB SETANTA-

QUATRE CÈNTIMS (500,74€) que hauran d’ingressar-se en la forma i terminis que s’indiquen 

a la liquidació annexa. 

SOL·LICITAR a l’ajuntament la notificació de la resolució de la llicència ambiental on s’aprova 

la incorporació d’aquest informe preceptiu i vinculant, així com els resultats dels controls 

inicial i periòdics.  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’ajuntament interessat i a l’empresa corresponent. 
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Exp. 900069/20 
Doc. 807/20 
 
Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS SANITARIES DE L'EMPRESA POLY PRAT, S.A. SOL·LICITAT PER 

L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 
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APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació a 

l’informe ambiental del vector aigües residuals sanitàries tramitat pel procediment simplificat, 

sol·licitat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en l’expedient d’atorgament de llicència 

ambiental a l’activitat POLY-PRAT, S.A. per al seu establiment ubicat al carrer Vallés, 

números  40-42 del Prat de Llobregat, per l’activitat de fabricació de peces de plàstic 

mitjançant injecció. A integrar a la llicència ambiental per atorgar per l’ajuntament, de 

conformitat amb allò establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB 

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (228,54€), que hauran d’ingressar-se en la forma i 

terminis que s’indiquen a la liquidació annexa. 

SOL·LICITAR a l’Ajuntament, la notificació de la resolució de la llicència ambiental on 

s’aprova la incorporació d’aquest informe, així com els resultats dels controls inicial i 

periòdics.  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’ajuntament interessat i a l’empresa/activitat corresponent.  
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Exp. 901272/20 

Doc. 808/20 

 

Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS DE L'EMPRESA METAUTO MOTOR, S.L. SOL·LICITAT PER 

L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació al 

vector aigua residual, sol·licitat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en l’expedient 

d’atorgament de llicència ambiental a l’activitat METAUTO-MOTOR, S.L. pel seu establiment 

ubicat a Sant Boi de Llobregat, a la carretera Santa Creu de Calafell, números 78-80 per 

l’activitat d’exposició, venda i lloguer de vehicles amb taller de reparació i rentatge de vehicles 

per primer informe ambiental del vector aigües residuals per nova implantació, a integrar a la 

llicència ambiental en tràmit d'atorgament, de conformitat amb allò establert a la Llei 20/2009, 

de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de CINC-CENTS EUROS AMB SETANTA-

QUATRE CÈNTIMS (500,74€) que hauran d’ingressar-se en la forma i terminis que s’indiquen 

a la liquidació annexa. 

SOL·LICITAR a l’ajuntament la notificació de la resolució de la llicència ambiental on s’aprova 

la incorporació d’aquest informe preceptiu i vinculant, així com els resultats dels controls 

inicial i periòdics.  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’ajuntament interessat i a l’empresa corresponent. 
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Exp. 901627/19 

Doc. 809/20 

 

Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS SANITARIES DE L'EMPRESA PILO OFFICE, SLU SOL·LICITAT PER 

L'OGAU 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació a 

l’informe ambiental del vector aigües residuals sanitàries tramitat pel procediment simplificat, 

sol·licitat per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (OGAU), en l’expedient d’atorgament 

d’autorització ambiental a l’activitat PILOT OFFICE, S.L.U. pel seu establiment ubicat a Sant 

Adrià de Besós, al carrer Jovellanos, números 100-150, per l’activitat  de planta destinada a 

la valorització de residus no perillosos i transferència de residus no perillosos, inclosos els 

RAEE's., a integrar a l’autorització ambiental, de conformitat amb allò establert a la Llei 

20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB 

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (228,54€), que hauran d’ingressar-se en la forma i 

terminis que s’indiquen a la liquidació annexa. 

SOL·LICITAR a l’OGAU la notificació de la resolució de l’autorització ambiental on s’aprova 

la incorporació d’aquest informe, així com els resultats dels controls inicial i periòdics.  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’OGAU i a l’empresa/activitat corresponent. 
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Exp. 902264/19 

Doc. 810/20 

 

Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS SANITARIES DE L'EMPRESA SISTEMAS DE EMBALAJES ANPER, S.A. 

SOL·LICITAT PER L'AJUNTAMENT DE GAVA 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació a 

l’informe ambiental del vector aigües residuals sanitàries tramitat pel procediment simplificat, 

sol·licitat per l’Ajuntament de Gavà, en l’expedient d’atorgament de llicència ambiental a 

l’activitat SISTEMAS DE EMBALAJE ANPER, S.A. per al seu establiment ubicat al carrer 

Progrés, números 45-47, nau 1 de Gavà, per l’activitat de comerç a l'engròs de materials per 

a l'embalatge i impressió d'adhesius, amb oficines de gestió privades pròpies. A integrar a la 

llicència ambiental per atorgar per l’ajuntament, de conformitat amb allò establert a la Llei 

20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

SOL·LICITAR a l’Ajuntament, la notificació de la resolució de la llicència ambiental on 

s’aprova la incorporació d’aquest informe, així com els resultats dels controls inicial i 

periòdics.  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’ajuntament interessat i a l’empresa/activitat corresponent. 
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Exp. 901631/20 

Doc. 811/20 

 

Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS SANITARIES DE L'EMPRESA BIOGRÜND, S.L. SOL·LICITAT PER 

L'AJUNTAMENT DE GAVA 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació a 

l’informe ambiental del vector aigües residuals sanitàries tramitat pel procediment simplificat, 

sol·licitat per l’Ajuntament de Gavà, en l’expedient d’atorgament de llicència ambiental a 

l’activitat BIOGRÜNDL, S.L. per al seu establiment ubicat al carrer del Vapor, número 1 de 

Gavà, per l’activitat de fabricació d’extractes vegetals i ingredients actius, per a les indústries 

cosmètiques i dermatològiques. A integrar a la llicència ambiental per atorgar per 

l’ajuntament, de conformitat amb allò establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB 

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (228,54€), que hauran d’ingressar-se en la forma i 

terminis que s’indiquen a la liquidació annexa. 

SOL·LICITAR a l’Ajuntament, la notificació de la resolució de la llicència ambiental on 

s’aprova la incorporació d’aquest informe, així com els resultats dels controls inicial i 

periòdics.  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’ajuntament interessat i a l’empresa/activitat corresponent.  
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Exp. 901047/20 

Doc. 812/20 

 

Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS SANITARIES SOL·LICITAT PER L'OGAU 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació a 

l’informe  ambiental del vector aigües residuals sanitàries tramitat pel procediment simplificat, 

sol·licitat per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (OGAU), en l’expedient en tràmit de revisió 

periòdica de l’autorització ambiental a l’activitat KOALAGAS, S.A. pel seu establiment ubicat 

a Barcelona, al Port autònom de Barcelona, Moll de l’Energia, carrer dels Faroners, 5, per 

l’activitat  de recepció, emmagatzematge i expedició de gasos liquats de petroli (GLP), a 

integrar a l’autorització ambiental, de conformitat amb allò establert a la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB 

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (228,54€), que hauran d’ingressar-se en la forma i 

terminis que s’indiquen a la liquidació annexa. 
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SOL·LICITAR a l’OGAU la notificació de la resolució de l’autorització ambiental on s’aprova 

la incorporació d’aquest informe, així com els resultats dels controls inicial i periòdics.  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’OGAU i a l’empresa/activitat corresponent. 
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Exp. 901602/20 
Doc. 813/20 
 
Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS DE L'EMPRESA GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY IBERIA, S.A. 

SOL·LICITAT PER L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació al 

vector aigua residual, sol·licitat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en l’expedient 

d’atorgament de llicència ambiental a l’activitat GIESECKE + DEVRIENT MOBILE 

SECURITY IBERIA, S.A. pel seu establiment ubicat al Prat de Llobregat, al polígon industrial 

Pratenc, carrer 114, número 27 per l’activitat de fabricació de targetes plàstiques amb xip 

personalitzat, per renovació de les prescripcions i condicions en relació a l'abocament de les 

aigües residuals de data 17 de juliol de 2012, a integrar a la llicència ambiental, de conformitat 

amb allò establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 

les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 

TRENTA-SET CÈNTIMS (250,37 €), que hauran d’ingressar-se en la forma i terminis que 

s’indiquen a la liquidació annexa. 

SOL·LICITAR a l’ajuntament la notificació de la resolució de la llicència ambiental on s’aprova 

la incorporació d’aquest informe preceptiu i vinculant, així com els resultats dels controls 

inicial i periòdics.  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’ajuntament interessat i a l’empresa corresponent. 
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Exp. 902013/19 
Doc. 815/20 
 
Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS DE L'EMPRESA ECOPARC DEL BESOS, S.A. SOL·LICITAT PER L'OGAU 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació al 

vector aigua, de l’empresa/activitat ECOPARC DEL BESÒS, S.A  pel seu establiment ubicat 

a Montcada i Reixac, al polígon industrial Can Salvatella, a l’avinguda Torre d’en Mateu, 

sense número per l’activitat de gestió de residus municipals, com a revisió de les 

prescripcions i condicions en relació a l'abocament de les aigües residuals de data 24 de juliol 

de 2013, a integrar a l’autorització ambiental en tràmit de revisió anticipada de la AAI al 

quedar afectada per la Decisió d'Execució 2018/1147 de la Comissió Europea, de 10 d'agost 

de 2018, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles 

(MTD's) en el tractament de residus, publicada el 17 d'agost de 2018., sol·licitat per l’Oficina 

de Gestió Ambiental Unificada del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya (OGAU) de conformitat amb allò establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 

de prevenció i control ambiental de les activitats.  
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APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de CINC-CENTS EUROS AMB SETANTA-

QUATRE CÈNTIMS (500,74€) que hauran d’ingressar-se en la forma i terminis que s’indiquen 

a la liquidació annexa. 

INDICAR a l’OGAU que en l’autorització ambiental hauran de constar les condicions 

establertes als informes.  

SOL·LICITAR a l’OGAU la notificació de la resolució de l’autorització ambiental on s’aprova 

la incorporació d’aquests informes preceptius i vinculants.  

NOTIFICAR  aquesta resolució a l’OGAU i a l’empresa corresponent. 

 
 56 
Exp. 676/19 
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Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS DE L'EMPRESA HOUGHTON IBERICA, S.A. SOL·LICITAT PER L'OGAU 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació al 

vector aigua, de l’empresa/activitat HOUGHTON IBERICA, S.A. pel seu establiment ubicat a 

Barberà del Vallès, a l’avinguda Arraona, números 73-79 per l’activitat de fabricació d'olis i 

productes lubricants, com a revisió de les prescripcions i condicions en relació amb 

l'abocament de les aigües residuals, de data 14 de juny de 2016, a integrar a l’autorització 

ambiental en tràmit de revisió anticipada, sol·licitat per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 

del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (OGAU) de 

conformitat amb allò establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de CINC-CENTS EUROS AMB SETANTA-

QUATRE CÈNTIMS (500,74€) que hauran d’ingressar-se en la forma i terminis que s’indiquen 

a la liquidació annexa. 

INDICAR a l’OGAU que en l’autorització ambiental hauran de constar les condicions 

establertes als informes.  

SOL·LICITAR a l’OGAU la notificació de la resolució de l’autorització ambiental on s’aprova 

la incorporació d’aquests informes preceptius i vinculants.  

NOTIFICAR  aquesta resolució a l’OGAU i a l’empresa corresponent. 
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Exp. 901715/20 
Doc. 817/20 
 
Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS DE L'EMPRESA URBAN REFUSE DEVELOPMENT, SLU SOL·LICITAT PER 

L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació al 

vector aigua residual, sol·licitat per l’Ajuntament de Barcelona, en l’expedient d’atorgament 

de llicència ambiental a l’activitat URBAN REFUSE DEVELOPMENT, S.L.U. pel seu 
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establiment ubicat a Barcelona, carrer Cristòbal de Moura, números 167-185 per l’activitat 

recepció, selecció, compactació, càrrega i transport de residus municipals per diferents 

fraccions selectives per a la seva posterior gestió externa, per renovació de les prescripcions 

i condicions en relació a l'abocament de les aigües residuals de data 30 de juny de 2015, a 

integrar a la llicència ambiental, de conformitat amb allò establert a la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 

TRENTA-SET CÈNTIMS (250,37€) que hauran d’ingressar-se en la forma i terminis que 

s’indiquen a la liquidació annexa. 

SOL·LICITAR a l’ajuntament la notificació de la resolució de la llicència ambiental on s’aprova 

la incorporació d’aquest informe preceptiu i vinculant, així com els resultats dels controls 

inicial i periòdics.  

NOTIFICAR aquesta resolució a l’ajuntament interessat i a l’empresa corresponent. 
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Exp. 901774/20 
Doc. 824/20 
 
Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR DE LES AIGÜES 

RESIDUALS SANITARIES DE L'EMPRESA DESGUACES FONTANET, S.L. 

 

APROVAR l’informe preceptiu i vinculant que obra a l’expedient de referència, en relació a 

l’informe ambiental del vector aigües residuals sanitàries tramitat pel procediment simplificat, 

de l’activitat DESGUACES FONTANET, S.L pel seu establiment ubicat a Barberà del Vallés, 

al polígon industrial Can Salvatella, carrer Gorgs de Lladó, número 45-52, per l’activitat  

d’operacions de tractament per a la descontaminació dels vehicles fora d'ús i operacions per 

a fomentar la preparació per a la reutilització i el reciclatges d'aquests, a integrar a 

l’autorització ambiental, de conformitat amb allò establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 

de prevenció i control ambiental de les activitats.  

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-

NOU CÈNTIMS (112,49€), que hauran d’ingressar-se en la forma i terminis que s’indiquen a 

la liquidació annexa. 

NOTIFICAR aquesta resolució a l’OGAU i a l’empresa/activitat corresponent. 
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Exp. 900371/20 
Doc. 814/20 
 
Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DEL CANVI NO SUBSTANCIAL DEL 

VECTOR DE LES AIGÜES RESIDUALS DE L'EMPRESA SAICA NATUR, S.L. 

SOL·LICITAT PER L'OGAU 

 

APROVAR l’informe de canvi no substancial, de l’activitat de centre de gestió de residus 

perillosos i no perillosos, realitzada per l’empresa SAICA NATUR, S.L. ubicada al polígon 

industrial Zona Franca,  carrer D, números 57-59 del municipi de Barcelona, en relació al 
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vector de les aigües residuals, a integrar al canvi no substancial en tràmit per l’Oficina de 

Gestió Ambiental Unificada del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya (OGAU). 

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de DOS–CENTS VUITANTA–UN EUROS AMB 

VUITATA–TRES CÈNTIMS (281,83 €), que hauran d’ingressar-se en la forma i terminis que 

s’indiquen a la liquidació annexa. 

INDICAR a l'OGAU que a l’informe de canvi no substancial hauran de constar les condicions 

establertes en aquest l'informe en relació a les aigües residuals. 

SOL•LICITAR a l’OGAU la notificació de la resolució del canvi no substancial de l’autorització 

ambiental on s'aprova la incorporació d'aquest informe. 

NOTIFICAR aquesta resolució a l'empresa i a l’OGAU. 
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Exp. 901735/20 
Doc. 818/20 
 
Assumpte: APROVAR INFORME AMBIENTAL DE CANVI NO SUBSTANCIAL DEL 

VECTOR DE LES AIGÜES RESIDUALS DE L'EMPRESA BASF ESPAÑOLA, S.L. 

SOL·LICITAT PER L'OGAU 

 

APROVAR l’informe de canvi no substancial, de l’activitat d’instal·lacions químiques de 

fabricació de productes químics orgànics de base, en concret tensioactius i agents de 

superfície realitzada per l’empresa BASF ESPAÑOLA, S.L ubicada al polígon industrial Zona 

Franca, carrer 42, sector E del municipi de Barcelona, en relació al vector de les aigües 

residuals, a integrar al canvi no substancial en tràmit per l’Oficina de Gestió Ambiental 

Unificada del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (OGAU). 

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019, per un import de DOS–CENTS VUITANTA–UN EUROS AMB 

VUITATA–TRES CÈNTIMS (281,83 €), que hauran d’ingressar-se en la forma i terminis que 

s’indiquen a la liquidació annexa. 

INDICAR a l'OGAU que a l’informe de canvi no substancial hauran de constar les condicions 

establertes en aquest l'informe en relació a les aigües residuals. 

SOL•LICITAR a l’OGAU la notificació de la resolució del canvi no substancial de l’autorització 

ambiental on s'aprova la incorporació d'aquest informe. 

NOTIFICAR aquesta resolució a l'empresa i a l’OGAU. 
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Exp. 1954/17 
Doc. 740/20 
 
Assumpte: APROVAR INFORME INTEGRAT  REFERENT ALS VECTORS AMBIENTALS 

D'ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A., SOL·LICITAT PER AJUNTAMENT DE  

CASTELLBISBAL 

 

APROVAR informe integrat respecte els vectors ambientals emès per la Ponència 

Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA) en sessió de data 3 de juliol de 2020 de 
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l’activitat Taller d’emmagatzematge, manteniment de maquinària de construcció i neteja, 

realitzada per ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.,  ubicada al carrer Cinemàtica, 7,  del 

municipi de Castellbisbal, a integrar en la llicència ambiental, a atorgar per l’ajuntament. 

APROVAR la liquidació de la corresponent taxa establerta a l’Ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'AMB 

publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 24 de desembre de 2019 per un import de 616, 72  euros (SIS – CENTS SETZE EUROS, 

AMB SETANTA DOS CÈNTIMS D’EURO).  

INDICAR a l'Ajuntament que en la Llicència Ambiental hauran de constar les condicions 

establertes en aquest l'informe.  

SOL·LICITAR a l'Ajuntament la notificació de la resolució de la Llicència Ambiental on 

s'aprova la incorporació d'aquest informe, així com el resultat deis controls inicial i periòdics. 

NOTIFICAR aquesta resolució a l'empresa í a l'Ajuntament interessat. 
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Exp. 2585/14 

Doc. 830/20 

 

Assumpte: REAJUSTAR LA DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA APROVADA PER TAL DE 

REGULARITZAR EL CONTRACTE I PODER FINALITZAR-LO CORRECTAMENT 

 

En sessió de Junta de Govern de data 28 d’abril de 2015 es va adoptar l’acord d’APROVAR 

l'adjudicació del contracte del subministrament d’un cromatògraf de líquids acoblat a 

espectrometria de masses (LC-MS/MS) per a l’anàlisi de compostos orgànics solubles en 

aigua, inclòs el manteniment, suport tècnic i assegurança i amb opció de compra del mateix 

a la finalització del lloguer, a favor de l’empresa CAIXA RENTING, SAU. 

La despesa total contractada ascendia a DOS-CENTS TRENTA-SET MIL SET-CENTS 

SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (237.761,20 €) essent a càrrec de les 

corresponents aplicacions pressupostàries d’entre l’any 2015 fins al 2020. Ara bé, el 

pagament de l’any 2015 no va correspondre amb l’estipulat al contracte, ja que a 

conseqüència d’un seguit de circumstàncies la recepció es va fer una vegada s’havien 

complert amb un seguit de requisits.  

Per tant, resulta indispensable fer front al pagament de les quotes  tal com consta al contracte 

i per això esdevé necessari poder realitzar un reajustament d’anualitat per aquest any 2020, 

per un import de 11.376,58 euros. 

Per tot això, en ús de les facultats atribuïdes a la Junta de Govern de l’AMB, per resolució de 

Presidència de data 1 d’agost de 2019 publicada al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona en data 7 d’agost de 2019, es proposa l’adopció del següent acord, 

REAJUSTAR la distribució de la despesa aprovada per tal de regularitzar el contracte i poder 

finalitzar-lo correctament. Aquest reajustament es realitzarà pel pressupost de l’any 2020 per 

un import d’ONZE MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 

CÈNTIMS, IVA no inclòs, (11.376,58 €). 

Aquest import anirà a càrrec de la partida pressupostària 4010 17000 20300 de Lloguer 

maquinària e instal·lacions de Laboratori de l’any 2020.  

Aquest reajustament no suposa cap modificació contractual. 

NOTIFICAR aquesta resolució a CAIXA RENTING, SAU. 
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III) PRECS I PREGUNTES 

 

 

 El secretari general, 

 Marcel·lí Pons Duat 

 

 

 

  

 


