ORDRE DEL DIA
De la sessió del 14/06/2022
JUNTA DE GOVERN DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Aprovar l'acta núm. 10/2022 de la sessió anterior.

PROPOSTES A LA JUNTA DE GOVERN
I)

DESPATX D’OFICI
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Exp. 902427/21
Doc. 707/22
Assumpte: DONAR COMPTE DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ
FRANCESC EIXIMENIS PEL PROJECTE PREMIS TEMPS DE LES ARTS
En data 9 de novembre de 2021, la Junta de Govern de l’AMB va aprovar el conveni entre
l’AMB i la Fundació Francesc Eiximenis per a la col·laboració i l’atorgament d’una subvenció
per a la realització del projecte “Premis El Temps de les Arts”.
En data 30 de maig el servei d’Intervenció va emetre informe favorable sobre la justificació
final de l’expedient.
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 realitzat per la Fundació Francesc
Eiximenis del projecte “Premis El Temps de les Arts”, subvencionat per l’AMB en un import
de 15.000,00€.
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 28 i 29 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent per procedir a l’ordenació del
pagament.
Expedient

Aplicació Pressupost
Inicial

902427/21 G1020
92000
48900

308.412,98€

Pressupost
executat
imputat al
projecte

Import
justificat

Import
atorgat

Import
validat per
intervenció

309.370,83€

52.339,35€ 15.000,00€ 15.000,00€
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Exp. 901652/22
Doc. 709/22
Assumpte: DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE DATA INICI CONVENI
COL·LABORACIÓ EDUCATIVA ENTRE L'AMB, LA FBG PER ALUMNE MARCOS GÓMEZ
1

ESTEVEZ
L’Àrea Metropolitana de Barcelona col·labora amb diferents Universitats en la realització de
pràctiques acadèmiques externes per part dels estudiants universitaris dins del Programa de
Cooperació Educativa regulat pel Reial Decret 594/2014, d’11 de juliol.
L’objectiu d’aquets convenis de col·laboració educativa és la formació dels alumnes per tal
que puguin aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica,
afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats
professionals, facilitin la inserció en el món laboral i fomentin la seva capacitat
d’emprenedoria.
En aquest sentit, aquesta col·laboració s’ha concretat al llarg d’aquests anys amb la signatura
de convenis individuals amb un bon nombre d’estudiants de les facultats i escoles
universitàries catalanes.
La Universitat de Barcelona inclou entre els seus cursos de tercer cicle el Màster en Hisenda
Autonòmica i Local: economia i gestió avançada, iniciat el 1987-88 i amb més de 25 edicions,
que té una clara orientació econòmica, i que conté un programa de pràctiques l’organització
i gestió del qual és assumida per la Fundació Bosch i Gimpera, fundació vinculada a la
Universitat de Barcelona que promou la investigació científica i la formació universitària.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona està interessada a col·laborar en aquest programa
facilitant a un estudiant de Máster la realització de pràctiques a les seves dependències, amb
la finalitat de promoure la millora dels coneixements d’aquest i de beneficiar-se del treball de
recerca que hi pogués realitzar.
Correspon a la Junta de Govern, en virtut de la delegació de competències de la presidència
de l’AMB, mitjançant resolució d’1 d’agost de 2019, publicada al BOPB de 7 d’agost de 2019,
l’aprovació de convenis amb altres entitats.
Vistos els antecedents que consten a l’expedient i preceptes citats, procedeix de conformitat
proposar a la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona rendir comptes del canvi
de la data d’inici del conveni de col·laboració, entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la
Fundació Bosch i Gimpera del Màster per al projecte educatiu per estudiant del Màster en
Hisenda Autonòmica Local: economia i gestió, que consta a l’expedient, aprovat per la Junta
de Govern de l’AMB del dia 17 de maig de 2022, es proposa:
DONAR COMPTE de la modificació de la data d’inici de les pràctiques que passa de ser el
18 de maig de 2022 a ser el 19 de maig de 2022 del conveni de col·laboració entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera que consta a l’expedient per a la
realització de pràctiques de l’estudiant del Màster en Hisenda Autonòmica i Local, Sr. Marcos
Gómez Estévez en el Servei de Comptabilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins dels
Programes de Cooperació Educativa, segons el que estableix el Reial Decret 592/2014 d’11
de juliol
NOTIFICAR el següent acte a la Fundació Bosch i Gimpera i al tutor Sr. Xavier Carbonell
Tutusaus.
3
Exp. 903344/20
Doc. 675/22
Assumpte: DONAR COMPTE DEL COMPTE JUSTIFICATIU DEL CONVENI ENTRE
L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I L'AMB PER A L'IMPULS DEL LABORATORI D'ECONOMIA
CIRCULAR - GAVÀ CIRCULAR I EL FINANÇAMENT D'ALGUNES DE LES SEVES
ACTIVITATS
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En data 14 de desembre de 2021 es va aprovar un conveni entre l’AMB i l’Ajuntament de
Gavà per un import de 20.000€ per regular la concessió d’una subvenció a al finançament de
les activitats i l’impuls del laboratori d’economia circular – Gavà circular i la participació en el
“intelligent cities challenge” 2021.
En data 3 de maig de 2022 la Intervenció va emetre informe fiscalitzant de conformitat
l’expedient en aquesta fase del procediment
D’acord amb l’anterior i en execució de les competències en matèria d’aprovació de convenis
delegades per la presidència en la Junta de Govern mitjançant resolució de 1 d’agost de
2019, publicada al BOPB de 7 d’agost del mateix; es proposa l’adopció dels següents acords:
DONAR COMPTE de l’adequada justificació de la subvenció, de la realització de l’activitat i
del compliment de la finalitat i 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

Tercer

Nom

Pressupost
Inicial

Import
justificant

Import
atorgat

Import
validat per
intervenció

Últim
pagament

903344/2020

P0808800G

Ajuntament
de Gavà

40.000,00

43.978,81

20.000,00

20.000,00

20.000,00
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Exp. 902167/21
Doc. 721/22
Assumpte: DONAR COMPTE DEL CONVENI REGULADOR CONCESSIO SUBVENCIO A
L'AJ.DE VILADECANS PER AL FINANÇAMENT DE L'INDI 2021
En data 12 de gener de 2022 es va aprovar un conveni entre l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ( AMB) i l’Ajuntament de Viladecans per regular la concessió d’una subvenció a
favor de l’Ajuntament de Viladecans per al finançament de les activitats de la cinquena
trobada anual de reflexió i impuls sobre la innovació, la industria i el desenvolupament
econòmic i empresarial (IND+I) 2021, per un import de 20.000,00 euros.
En data 26 de maig de 2022 la intervenció de l’AMB emet informe favorable, en compliment
de la funció interventora a que es refereix els articles 214 i següents dels text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, sobre la justificació de:
Expedient: 902167/2021
Modalitat Despesa i Tipus d’expedient: Subvenció en Règim de concessió directa
Operació Prèvia: 920220006291
Import proposat: 20.000,00 €
Aplicació pressupostaria : D1020 43300 46213
Percentatge de finançament: 27,41%
Import Justificat: 73.648,64 €
Import Validat per intervenció: 20.000,00 €
Proposta ultima de reconeixement de l’obligació: 20.000,00 €
Pagament final corresponent a la subvenció: 20.000,00 €
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Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Resolució de 2 de juny de 2008 de la Intervenció General de l´Administració de l´Estat per la
qual es publica l´Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dona
aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostaria respecte a
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. (ACM2008)
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local.
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s´aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de
17 de novembre general de subvencions.
Ordenança General de subvencions de l´Àrea Metropolitana de Barcelona de 16 de juny de
2017.
Bases d’execució del pressupost vigent.
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
l’adopció del següent acord:
DONAR COMPTE de l’aprovació del compte justificatiu de la subvenció, pels imports més
avall relacionats i d’acord amb els imports justificats i efectivament fiscalitzats per la
intervenció de l’AMB. En compliment del que estableixen les bases 28 i 29 de les Bases
d’Execució del Pressupost per procedir a l’ordenació del pagament.
Expedient

Aplicació Pressupost
inicial

902167/2021 D1020
43300
46213

72.961,42

Pressupost
executat

Import
justificat

Import
atorgat

72.961,42

73.648,64

20.000,00

Import
Tercer
Nom
validat per
Tercer
intervenció
20.000,00 P08302008 Ajuntament
de
Viladecans

5
Exp. 900718/22
Doc. 654/22
Assumpte: RESTAR ASSABENTADA DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DELS RESULTATS
DELS ÍNDEXS DE QUALITAT DE L'ANY 2021 DELS SERVEIS DE TRANSPORTS DE
VIATGERS DE GESTIÓ INDIRECTA
Tenint en compte que l’AMB té atribuïda per la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, la competència relativa al transport públic urbà col·lectiu de
viatgers en superfície, llevat del sistema tramviari que integra el sistema ferroviari de
Catalunya, d’acord amb l’article 14 B apartat a) de la precitada Llei.
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’ara endavant, AMB) realitza de forma
continuada el control de la qualitat dels serveis d’autobús dels quals n’és l’administració
titular, amb l’objectiu de verificar de forma permanent el nivell de qualitat dels serveis públics
de transport col·lectiu de viatgers que presten empreses operadores privades sota la
modalitat de gestió indirecta. Aquest control s’executa d’acord amb els procediments i els
objectius establerts per la norma europea UNE 13816 i es basa en el mesurament, al llarg de
l’any, de diversos aspectes de la qualitat mitjançant una sèrie d’indicadors.
Donat que en data 14 de març de 2022 es van aprovar inicialment mitjançant decret de
Gerència els resultats dels índexs de qualitat obtinguts pels serveis públics de transport
col·lectiu de gestió indirecta de l’AMB l’any 2021.
Vist que un cop notificada la seva aprovació inicial a les parts interessades, es va obrir el
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termini d’al·legacions per tal que les empreses interessades poguessin formular les
al·legacions que estimessin oportunes. En aquest marc, durant el termini d’al·legacions es
van rebre els escrits d’al·legacions.
D’acord amb l’informe tècnic del Servei de Planificació del Transport Públic de la Direcció de
Serveis de Gestió i Administració del Transport de data 27 d’abril de 2022 que figura a
l’expedient, el qual informa favorablement aprovar definitivament els resultats dels índexs de
qualitat de l’any 2021 corresponents als indicadors abans esmentats, als efectes d’incloure’ls
a les liquidacions econòmiques de l’exercici 2021 dels serveis de transport de l’AMB que es
presten sota la modalitat de gestió indirecta, d’acord amb les condicions establertes als
contractes vigents.
En virtut de les atribucions atorgades a la Gerència de l’AMB per l’article 12.3 apartat a) del
Reglament orgànic metropolità, de dirigir l’administració ordinària metropolitana i executar els
acords del Consell Metropolità, la Junta de Govern, la Presidència i la Vicepresidència
executiva; així com les atribucions contingudes en la resolució de la Presidència de data 1
d’agost de 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 d’agost
de 2019, en data 9 de maig de 2022, va estimar parcialment les al·legacions presentades i
va aprovar definitivament els resultats dels índexs de qualitat de l’any 2021 dels serveis de
transport de viatgers de gestió indirecta.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern de l’AMB l’adopció de l’acord següent:
RESTAR ASSABENTADA del Decret de Gerència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
número document 1638/2022, de data 9 de maig de 2022, que figura en aquest expedient, i
que ha resolt el següent:
“RESOLDRE les al·legacions formulades per les empreses TRANSPORTES
URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SAL, i GRUP BAIXBUS (MOHN, SL –
ROSANBUS, SL – OLIVERAS, SL) que fan referència als resultats de l’índex de
qualitat de les parades (IQP) de l’any 2021, obtinguts pels serveis públics de transport
col·lectiu de gestió indirecta de l’AMB l’any 2021, i aprovats inicialment per resolució
de la Gerència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 14 de març de
2022.
ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per les empreses
esmentades en virtut dels arguments continguts en l’informe tècnic justificatiu del
Servei de Planificació del Transport Públic de data 27 d’abril de 2022, que figura al
present expedient i que s’incorpora a aquest acord a efectes de motivació.
INCORPORAR les al·legacions estimades en el document que se sotmet a aprovació
definitiva.
APROVAR DEFINITIVAMENT els resultats dels índexs de qualitat de l’any 2021 dels
serveis de transport de viatgers de gestió indirecta, que s’incorporen a aquest acord,
als efectes d’incloure’ls a les liquidacions econòmiques de l’exercici 2021 dels serveis
de transport públic de viatgers de superfície de l’AMB que es presten sota la modalitat
de gestió indirecta, d’acord amb les condicions establertes als contractes vigents.
NOTIFICAR la present resolució i trametre còpia dels resultats dels Índexs de qualitat
de l’any 2021 dels serveis de transport de viatgers de gestió indirecta a AUTOBUSES
HORTA, SA; SOLER I SAURET, SA; ROSANBUS, SL; OLIVERAS, SL; MOHN, SL;
TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SAL; UTE EMPRESA
MONFORTE, SAU, CASTROMIL, SAU i ALCALABUS, SL; SERVEIS GENERALS DE
MOBILITAT I TRANSPORT, SL; UTE ALCALABUS,SL -CASTROMIL, SA –
EMPRESA MONFORTE, SAU; CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SL; UTE LA HISPANO‐
IGUALADINA SL; ALCALABUS SL; EMPRESA MONFORTE, SAU i CASTROMIL, SA
i TRANSPORTES GENERALES DE OLESA, SAU.
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NOTIFICAR l’informe tècnic justificatiu del Servei de Planificació del Transport Públic
de data 27 d’abril de 2022 a les empreses TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS
GENERALES, SAL, i al GRUP BAIXBUS (MOHN, SL, ROSANBUS, SL, OLIVERAS,
SL).”

II) PROPOSTES D’ACORD
a) Àrea d’Administració i Territori
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Exp. 900189/22
Doc. 697/22
Assumpte: DECLARACIÓ COM A BÉNS NO UTILITZABLES DE 22 AUTOBUSOS
ADSCRITS AL SERVEI BARCELONA-SANT BOI
Vist l’informe del Servei de Gestió i Explotació del Transport on s’informa de l’obsolescència
de 22 vehicles per la seva antiguitat i alt nivell d’emissions contaminants, ja no resulten
adequats per a complir la finalitat que tenen assignada en la prestació del servei metropolità
de transport de viatgers per carretera Unificació U2 entre Barcelona i Sant Boi de Llobregat
amb filloles.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig d’enguany que aprova l’adscripció al
servei públic regular de transport de viatgers per carretera Unificació U2 entre Barcelona i
Sant Boi de Llobregat amb filloles de 22 nous autobusos.
Vist l’informe de la Secció de Patrimoni sobre la legalitat de declarar com a no utilitzables 22
autobusos que prestaven el servei, segons estableix l'article 13.2 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, ja que pel seu deteriorament,
depreciació o estat deficient, és inaplicable als serveis metropolitans, o a l'aprofitament
normal, ateses la seva naturalesa i destinació.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció de l’Àrea Metropolitana.
Es proposa a la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb
les facultats i competències conferides legalment de conformitat amb el Decret de la
Presidència de data 29 d’octubre de 2021, publicat al BOP de 10 de novembre, sobre
declaració de béns no utilitzables, l’adopció del següent acord:

6

APROVAR la declaració de béns no utilitzables de la següent relació d’autobusos, atès que
per la seva antiguitat i depreciació, són inaplicables als serveis metropolitans:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MATRÍCULA DATA MATRÍCULA
5096 CFP
06/03/2003
8355 CTC
16/03/2004
6095 DKP
19/05/2005
0064 DLW
21/06/2005
2211 DPP
09/09/2005
6303 FFT
19/09/2006
7053 FFT
19/09/2006
7059 FFT
19/09/2006
7072 FFT
19/09/2006
7094 FFT
19/09/2006
9654 FGT
23/10/2006
9664 FGT
23/10/2006
0484 FJK
13/12/2006
1749 FLT
27/02/2007
2874 FMD
12/03/2007
2939 FMD
12/03/2007
2945 FMD
12/03/2007
2951 FMD
12/03/2007
2956 FMD
12/03/2007
2962 FMD
12/03/2007
2964 FMD
12/03/2007
2970 FMD
12/03/2007

TIPUS
Midibús
Midibús
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Midibús
Autobús estàndard
Midibús
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard
Autobús estàndard

MODEL
Man NM 223 F 9,8m
Man NM 223 F 10,5m
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E3
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E3
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E3
Mercedes O 530 Citaro (2006)
Mercedes O 530 Citaro (2006)
Mercedes O 530 Citaro (2006)
Mercedes O 530 Citaro (2006)
Mercedes O 530 Citaro (2006)
Irisbus Cityclass 12.29 Noge E3
Irisbus Cityclass 12.29 Noge E3
Man NM 223 F 10,5m
Volvo B12BLE 4X2 12.3m
Man NM 244 F 10,5m
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4
Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4

MOTOR NÚM.INVENTARI
Euro 3
10121
Euro 3
10224
Euro 3
10221
Euro 3
10175
Euro 3
10179
Euro 3
10579
Euro 3
10580
Euro 3
10581
Euro 3
10582
Euro 3
10583
Euro 3
10590
Euro 3
10591
Euro 3
10176
Euro 4
10182
Euro 4
10181
Euro 4
10183
Euro 4
10184
Euro 4
10185
Euro 4
10186
Euro 4
10187
Euro 4
10188
Euro 4
10189

DONAR DE BAIXA de l’Inventari de Béns i Drets de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a
l’epígraf de béns destinats al servei públic.
AUTORITZAR el desballestaments dels autobusos a mesura que es vagi completant el
procés de retirada dels equips actualment embarcats en els autobusos: radio digital, sistema
d’ajuda a l’explotació, sistema de validació i venda magnètic i sistema de validació i venda
sense contacte (T-mobilitat) per a que puguin ser instal·lats en els nous autobusos.
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Exp. 2698/14
Doc. 736/22
Assumpte: CONFORMITAT A L'ACORD DE LIQUIDACIO DE L'OPERACIÓ ENTRE
L'IMPSOL I GRAMEPARK
DONAR CONFORMITAT a l’acord de liquidació de l’operació entre l’Institut Metropolità de
Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i GRAMEPARK, SA, recollida en el contracte
signat entre les parts en data 17 d’octubre de 2014 i posteriors addendes, en el
desenvolupament del Pla metropolità de suport als Ajuntaments, d’estímul de l’activitat
econòmica i millora de la qualitat de vida, i en relació al Programa de suport a les empreses
municipals d’habitatge, que consta dins de l’expedient.
RESTAR ASSABENTADA de l’exercici de dret de desistiment per part de GRAMEPARK, SA
de part de les finques del sector anomenat Front Fluvial III situades a l’Avinguda Generalitat
números 158, 160, 162, 166, 168, 170 i 172 de Santa Coloma de Gramenet.
RESTAR ASSABENTADA de l’adquisició final per part de l’IMPSOL dels immobles propietat
de GRAMEPARK, SA, en execució dels acords finals derivats de l’esmentat contracte situats
a:
Circumval·lació
Circumval·lació
Enric Granados
Enric Granados

121-125
85-87
13
15-19
7

Front Fluvial fase III

(diverses finques)

SOL·LICITAR a l’IMPSOL el reintegrament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de
l’import de QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS (458.802,43€) resultant de la liquidació de l’operació.
NOTIFICAR aquest acord a l’IMPSOL i a l’empresa municipal GRAMEPARK, SA. i a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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Exp. 901588/21
Doc. 684/22
Assumpte: APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AMB I EL
CONSORCI DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA PER AL
MANTENIMENT DEL JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA I EL JARDÍ BOTÀNIC HISTÒRIC
APROVAR el conveni que figura a l’expedient a signar amb el Consorci del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona per al manteniment del Jardí Botànic de Barcelona i el Jardí
Botànic Històric.
DESIGNAR la Sra. Dina Alsawi Abboud, cap del Servei de Parcs de Promoció i Conservació
de l’Espai Públic com a membre de la Comissió de Seguiment d’acord amb la clàusula 9.1 de
l’esmentat conveni.
FACULTAR a la Gerència per a la signatura de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució a la interessada i al Consorci del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona.
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.
DONAR COMPLIMENT a l’obligació que estableix l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de remetre a la Sindicatura de Comptes els
convenis d’import superior a 600.000€, la qual s’entendrà realitzada amb l’enviament dels
convenis al Registre de Convenis de col·laboració i Cooperació, d’acord amb l’acord de Ple
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels dies 13 i 14 de juliol del 2017.
9
Exp. 900607/19
Doc. 529/22
Assumpte: APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
LLOBRETAT, L'AMB I ELS AJUNTAMENTS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, SANT
JOAN DESPÍ I SANT JUST DESVERN PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES A
TORREBLANCA
Atès que l’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la integren i segons l’article 14.F
del mateix text legal li correspon la competència de desenvolupar les actuacions de
vertebració territorial necessàries per a l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la
funcionalitat del territori, actuacions que fan referència bàsicament a les infraestructures, els
parcs, les platges, els espais naturals i els equipaments, entre d’altres.
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Atès que la Generalitat de Catalunya i l’AMB a l’any 2017 van signar un conveni de
col·laboració per al desenvolupament d’actuacions dels eixos prioritaris 2,4 i 6 en el marc del
Programa Operatiu d’Inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-20 (a partir
d’ara Conveni FEDER Generalitat-AMB). En aquest, s’estableix una pre-assignació financera
a favor de l’AMB de 30M€ de FEDER per dur a terme projectes d’abast metropolità emmarcats
en els tres eixos referenciats.
Atès que les obres del Parc de Torreblanca a Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant
Just Desvern, han estat incloses en el projecte de restauració i millora de la xarxa de parcs
metropolitans amb valor patrimonial, cofinançat pel FEDER, dins de l’eix prioritari 6 del
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, en el marc del conveni de col·laboració
FEDER Generalitat-AMB, acceptada la subvenció pel Consell Metropolità en sessió de 24 de
novembre de 2020.
Atès la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, títol preliminar,
Capítol VI, on es regula els convenis administratius.
En exercici de la competència delegada per Presidència a la Junta de Govern de l’aprovació
de convenis mitjançant la resolució d’1 d’agost de 2019, publicada al BOPB de data 7 d’agost,
es proposa:
APROVAR el conveni que figura a l’expedient a signar amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat i els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern
per al finançament de les obres del parc de Torreblanca, incloses en el Pla de Millores de
Valor Patrimonial dels parcs de la Xarxa de Parcs Metropolitans.
FACULTAR la Gerència per a la signatura de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als ajuntaments de
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.
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.
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Exp. 901344/21
Doc. 677/22
Assumpte: RESTAR ASSABENTADA DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AMB I L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL PARC DEL TURONET
RESTAR ASSABENTADA de la formalització del conveni que figura a l’expedient signat en
data 26 de maig de 2022 de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al manteniment i gestió del parc del Turonet, com
a continuació de l’acord adoptat per aquesta Junta de Govern en sessió de data 26 de gener
de 2021.
DESIGNAR la Sra. Dina Alsawi Abboud, cap del Servei de Parcs de Promoció i Conservació
de l’Espai Públic com a membre de la Comissió de Seguiment d’acord amb la clàusula 9.1 de
l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució a la interessada i a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
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.
DONAR COMPLIMENT a l’obligació que estableix l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de remetre a la Sindicatura de Comptes els
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convenis d’import superior a 600.000€, la qual s’entendrà realitzada amb l’enviament dels
convenis al Registre de Convenis de col·laboració i Cooperació, d’acord amb l’acord de Ple
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels dies 13 i 14 de juliol del 2017.
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Exp. 904537/21
Doc. 706/22
Assumpte: RESTAR ASSABENTADA DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AMB I L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL PARC DEL PI GROS
RESTAR ASSABENTADA de la formalització del conveni que figura a l’expedient signat en
data 1 de juny de 2022 de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts per al manteniment i gestió del parc del Pi Gros, com a continuació
de l’acord adoptat per aquesta Junta de Govern en sessió de data 26 de gener de 2021.
DESIGNAR la Sra. Dina Alsawi Abboud, cap del Servei de Parcs de Promoció i Conservació
de l’Espai Públic com a membre de la Comissió de Seguiment d’acord amb la clàusula 9.1 de
l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució a la interessada i a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
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.
DONAR COMPLIMENT a l’obligació que estableix l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de remetre a la Sindicatura de Comptes els
convenis d’import superior a 600.000€, la qual s’entendrà realitzada amb l’enviament dels
convenis al Registre de Convenis de col·laboració i Cooperació, d’acord amb l’acord de Ple
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels dies 13 i 14 de juliol del 2017.
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Exp. 902009/22
Doc. 735/22
Assumpte: APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AMB I
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL MOBILIARI
DE LES PLATGES DEL SEU MUNICIPI
L’AMB desenvolupa el manteniment de les platges dels municipis costaners que formen part de
l ‘Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’objecte d’aquest conveni és la cooperació entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per al manteniment i gestió del mobiliari de les platges del seu terme
municipal així com establir la forma i condicions en què es durà a terme.
En exercici de la competència delegada per Presidència a la Junta de Govern de l’aprovació de
convenis mitjançant la resolució d’1 d’agost de 2019, publicada al BOPB de data 7 d’agost, es
proposa:
APROVAR el conveni que figura a l’expedient a signar amb l’Ajuntament de Barcelona per al
manteniment i gestió del mobiliari de les platges del seu municipi.
FACULTAR a la Gerència per a la signatura de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona.
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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.
13
Exp. 901133/22
Doc. 772/22
Assumpte: MODIFICACIÓ D'UNA PART DEL TEXT DEL CONVENI AMB L'AJ. DE
RIPOLLET PER AL FINANÇAMENT DE LES ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES
CORRESPONENTS AL PROJECTE REFORMA CASA CARRETERA DE L'ESTACIÓ DE
RIPOLLET
PRENDRE CONEIXEMENT I ACCEPTAR els canvis que es consideren no substancials,
introduïts per l’Ajuntament de Ripollet en la redacció de les clàusules cinquena i onzena del
Conveni amb l’Ajuntament per al finançament de les assistències tècniques corresponents al
projecte de Reforma Casa Carretera de l’Estació de Ripollet, incloses al Pla d’Inversions
Metropolità 2020-2023, Conveni que va ser aprovat per aquesta Junta de Govern en sessió
de 17 de maig de 2022, i que queden recollits en la diligència que consta a l’expedient.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Ripollet.
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Exp. 902508/20
Doc. 691/22
Assumpte: DEIXAR SENSE EFECTE EL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DEL PAPIOL
PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ
DEL TRAM 1 DEL CAMÍ DELS COLORS. PSG 2016-2019.
En data 14 de febrer de 2021 va quedar signat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
del Papiol i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres del projecte
executiu Urbanització del Tram 1 del Camí dels colors al Papiol incloses en el Programa
d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG) 2016-2019.
En data 8 de juny de 2021 quedà deserta la licitació de les esmentades obres i es va aprovar
desistir del procediment de licitació, per Decret de Vicepresidència Executiva.
El 23 de novembre de 2021 la Junta de Govern de l’Ajuntament aprovà la modificació del
conveni anterior per canviar el destí dels fons a l’actuació del Tram 4 del Camí dels colors.
En data 18 de maig de 2022, l’Ajuntament va presentar sol·licitud de renúncia a l’execució de
l’actuació del Tram 1 i deixar sense efecte el conveni de col·laboració.
L’article 51.2.b) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic estableix
que els convenis es poden resoldre per l’acord unànime de tots els signants. L’article 52.1 de
la mateixa llei estableix que la resolució dels convenis dóna lloc a la liquidació dels mateixos
amb l’objecte de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.
Finalment, el punt 2 de la clàusula catorzena del conveni signat preveu la seva resolució per
mutu acord de les parts.
La Junta de Govern té atribuïdes les facultats de l’aprovació de convenis, sempre que no
siguin competència del Consell Metropolità, per delegació de la Presidència de data 1 d’agost
de 2019, publicada al BOPB del dia 7 d’agost de 2019 i, en tant que la Junta de Govern va
ser l’òrgan que va aprovar el conveni, es proposa:
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RESOLDRE de mutu acord i liquidar sense efectes econòmics el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament del Papiol i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les
obres del projecte executiu Urbanització del Tram 1 del Camí dels Colors al seu terme
municipal signat en data 14 de gener de 2021, actuació inclosa en el PSG 2016-2019.
RESTITUIR el crèdit afectat al projecte comptable de despesa 2020 2 8219 9 corresponent a
l’obra esmentada, per import de QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (449.562,54€), al crèdit
disponible de l’aplicació pressupostària del PSG, G1020 17200 65901, del pressupost de
l’AMB de 2022.
DONAR DE BAIXA el compromís d’ingrés corresponent a l’aportació de l’Ajuntament del
Papiol (nº d’operació 120200005776) per import de CENT CINQUANTA-CINC MIL CENT
SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (155.179,59€) comptabilitzat a
l’aplicació d’ingressos G1020 76216 del pressupost de l’AMB de 2022.
PROPOSAR al Consell Metropolità la baixa del crèdit per import de CENT CINQUANTACINC MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (155.179,59€)
de l’aplicació pressupostària de despesa G1020 17200 65901, del pressupost de l’AMB de
2022.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament del Papiol i a la Intervenció de l’AMB.
15
Exp. 901667/22
Doc. 703/22
Assumpte: APORTACIÓ A L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT PER A LA
INCORPORACIÓ D'UN VEHICLE DE CÀRREGA BILATERAL PER A LA RECOLLIDA DE
LES FRACCIONS RESTA I MATÈRIA ORGÀNICA, DINS DEL PROGRAMA PSA.
El Consell Metropolità de l’AMB, en data 23 de febrer de 2021, va aprovar definitivament el
Pla de Sostenibilitat Ambiental per als municipis de l’AMB (PSA), que inclou el programa
d’inversions del PSA.
La directriu 2.1.3 de gestió del Programa d’inversions del PSA estableix com a finalitat
principal del Pla reforçar les polítiques de mobilitat urbana sostenible per adaptar-la als nous
requeriments sorgits arran de la COVID-19, així com promoure la transició ecològica i
energètica mitjançant, entre d’altres, inversions en la gestió de recursos i residus municipals.
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, mitjançant comunicacions de data 30 de juliol, 2
d’agost, 6 d’octubre, 30 de novembre, i 3 i 9 de desembre de 2021, va sol·licitar la inclusió en
el Pla de sostenibilitat ambiental, entre d’altres, de la següent actuació:
- Incorporació d’un vehicle de càrrega bilateral a la gestió de residus de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat per a la recollida de les fraccions resta i matèria orgànica
(FORM), per un import de 305.000,00 euros.
L’AMB va aprovar la seva inclusió en el Pla, per Decret de Vicepresidència Executiva de data
14 de gener de 2022.
Així mateix, i mitjançant escrit del 5 de maig de 2022, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
sol·licita la transferència de l’import esmentat per dur a terme l’adquisició directament per
l’Ajuntament.
Les directrius del programa també preveuen la possibilitat de que els recursos del PSA puguin
complementar o nodrir actuacions d’abast municipal, ja siguin les pròpies del programa o les
cofinançades amb fons municipals, d’altres administracions o específics, gestionades pels
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ajuntaments. Les mateixes directrius estableixen que es prendrà un acord per part de l’òrgan
de l’AMB competent a l’efecte, per al finançament d’aquests tipus d’actuacions.
En data 26 de maig de 2022, el Servei de l’Espai Públic de l’AMB ha donat la seva conformitat
a l’aprovació com a transferència de capital de l’adquisició esmentada.
El Consell Metropolità de data 23 de febrer de 2021 va delegar en la Junta de Govern els
actes de desplegament i execució dels diferents programes que conformen el Pla de
Sostenibilitat Ambiental per als municipis de l’AMB.
Atès tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern el següent acord:
APROVAR, a sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i dins les previsions del
Programa d’Inversions del Pla de Sostenibilitat Ambiental per als municipis de l’AMB aprovat
definitivament pel Consell Metropolità de data 23 de febrer de 2021, la transferència de capital
d’import TRES-CENTS CINC MIL EUROS (305.000,00€) per al finançament de la
incorporació d’un vehicle de càrrega bilateral a la gestió de residus de l’ajuntament de Sant
Boi de Llobregat per a la recollida de les fraccions resta i matèria orgànica (FORM). FM
630.13.01 R0 la transferència de capital es farà efectiva en un únic pagament, una vegada
l’Ajuntament hagi presentat la justificació corresponent a la seva adquisició i pagament, i
quedi acreditat degudament l’acompliment dels criteris bàsics del Pla de sostenibilitat
ambiental.
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de TRES-CENTS CINC MIL EUROS (305.000,00€),
a favor de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de
despesa X1050 17299 76200 del pressupost de l’AMB per a 2022.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
16
Exp. 901201/18
Doc. 774/22
Assumpte: CANVI NOMENAMENT COORDINADOR SEGURETAT I SALUT EN LES
OBRES DE REMODELACIÓ DEL PASSEIG DE LA RAMBLETA AL TM DE SANT ADRIÀ
DE BESÒS
La Direcció de Serveis de l’Espai Públic ha posat de manifest la necessitat de procedir al
canvi de nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres del projecte
executiu de la remodelació del Passeig de la Rambleta, al terme municipal de Sant Adrià de
Besòs, per això 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,
DESIGNAR al senyor Oriol Vidal Jurado, arquitecte tècnic, núm. col·legiat 12.821, de
l’empresa UTE CSS ESPAIS PÚBLICS en substitució del senyor José Alberto Celada Ferrer,
com a coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de la
remodelació del Passeig de la Rambleta, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs,
adjudicades a l’empresa JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU. Aquest canvi tindrà efecte
a partir del dia 14.06.2022.
NOTIFICAR aquest acord a totes les persones interessades i a l’empresa adjudicatària.
17
Exp. 900460/17
Doc. 704/22
Assumpte: OBRES BIBLIOTECA FONTSANTA-FATJÓ CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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La Direcció de Serveis d’Espai Públic, un cop finalitzat el termini de garantia de les obres de
licitació de les obres de la biblioteca de Fontsanta-Fatjó de Cornellà de Llobregat, adjudicat
a l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF SAU per un import inicial de 1.748.250,99 € abans
d’IVA, 2.115.383,70 € IVA inclòs, i aprovades posteriorment dues modificacions, una de
158.840,98 € abans d’IVA, 192.197,58 € IVA inclòs, i l’altre per un import de 15.712,77 €
abans d’IVA, 19.012,45 € IVA inclòs.
Mitjançant Acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2020, es va aprovar la
certificació final de les esmentades obres, constant a l’expedient l’acta d’execució
satisfactòria de les mateixes, amb un saldo a favor del contractista de 211.494,61 euros
(Base: 174.788,93 euros més IVA: 36.705,68 euros), ascendint l’import final executat a
2.538.088,34 euros IVA inclòs.
Dit l’anterior, i un cop vist l’informe favorable en relació a la liquidació i devolució de la garantia
definitiva dipositada, cal rectificar l’import aprovat en la certificació final de les obres ja
mencionat, essent l’import del contracte a liquidar de 2.538.088,32 euros, IVA inclòs.
Per això, de conformitat amb el que estableix l’article 235 del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i la clàusula 43 del plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte, 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:
RECTIFICAR l’import aprovat en la certificació final de les obres de la biblioteca de FontsantaFatjó de Cornellà de Llobregat, essent l’import del contracte de 2.538.088,32 € IVA inclòs,
conforme allò exposat a la part expositiva d’aquesta resolució.
APROVAR la liquidació del contracte d’obres del projecte de la biblioteca de Fontsanta-Fatjó
de Cornellà de Llobregat, per un import de 2.097.593,65 € sense IVA i 2.538.088,32 € IVA
inclòs, que coincideix amb l’import de la certificació final de les obres esmentat en la clàusula
anterior de la present resolució.
DONAR DE BAIXA la despesa de 0,02 cèntims d’euro de l’operació comptable número
220200016310 amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 15119 65002.
PROCEDIR a la cancel·lació de les garanties definitives constituïdes pel contractista, en
compliment del que disposa l’article 235 abans esmentat.
NOTIFICAR aquest acord a l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF SAU i a la direcció
facultativa de les obres.
DONAR TRASLLAT de la mateixa a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a Tresoreria, i a
Intervenció.
18
Exp. 900770/22
Doc. 710/22
Assumpte: APROVAR LICITACIÓ SERVEI CONSISTENT EN LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS EDUCATIUS DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL COMPARTIM UN
FUTUR
Vist l’expedient iniciat per procedir a la contractació del servei consistent en la prestació dels
serveis educatius del programa d’educació ambiental “Compartim un futur”’, i atès el contingut
dels informes elaborats pel servei d’emergència climàtica i educació i per Contractació, d’acord
amb les competències delegades a aquesta Junta de Govern mitjançant Decret de Presidència
de data 1 d’agost del 2019, es proposa l’adopció dels següents acords:
APROVAR l’expedient de contractació del servei consistent en la prestació dels serveis
educatius del programa d’educació ambiental “Compartim un futur” .
14

APROVAR conforme el que preveuen els articles 122 i 124 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
figuren com annexos a aquest acord i que regiran la contractació del servei consistent en la
prestació dels serveis educatius del programa d’educació ambiental “Compartim un futur”,
amb un pressupost màxim de licitació de 1.773.938,50 euros (Base: 1.466.064,88 euros, més l’
IVA de 307.873,62 euros).
AUTORITZAR la despesa de 1.773.938,50 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària A3100
17209 22611 del Pressupost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb el següent
desglossament:
-

2022: ......................... 70.000,00 euros.
2023: .......................1.041.295,75 euros.
2024: ......................... 662.642,75 euros.

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.
CONVOCAR la licitació per procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat servei, d’acord
amb el que disposa l’article 156 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic.
PUBLICAR aquesta licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant, d'acord
amb l'article 135 de l'esmentada norma legal.
El plec de clàusules administratives particulars aprovat per aquest decret és el document
electrònic amb codi segur de verificació M6FRL-38XOF-UN9Q1 i HASH
5007DC0871F5331F1EED319EB545B035F06EBDFA.
El plec de prescripcions tècniques aprovat per aquest decret és el document electrònic amb codi
segur
de
verificació
2P2DS-7TNIG-YQ2KJ
i
HASH
1480C565FB73D368CDBF5248F6A44DAE15C3B78F.
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Exp. 900527/22
Doc. 705/22
Assumpte: EMPRESA PROPOSADA ADJUDICATARIA SERVEI CONSISTENT EN EL
TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ VEGETAL DELS RESIDUS MUNICIPALS PROCEDENTS
DELS MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de sessió de data 22 de març de 2022, s’aprova
l’expedient per procedir a la contractació de serveis consistent en el tractament de la fracció
vegetal dels residus municipals procedents dels municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Durant el termini de presentació d’ofertes es rep una única proposició, BURES
PROFESIONAL,S.A, la qual va ser admesa a la licitació.
A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data 24 de maig de 2022 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 del 2019, es proposa l’adopció dels següents acords:
REQUERIR a l’empresa BURES PROFESIONAL,SA, com a empresa proposada
adjudicatària, obtenint una puntuació final de 100 punts, per tal que en el termini màxim de
10 dies hàbils, aporti la següent documentació:
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Que aporti la garantia definitiva per un import de 100.800,00 euros.
Que acrediti la documentació de la clàusula 4.8 (solvència tècnica) del plec de
clàusules administratives particulars i l’acreditació d’estar en possessió dels mitjans
humans i materials compromesos.
Que aporti la conforme la clàusula 4.9 del PCAP, les habilitacions professionals
requerides.
Que presenti la pòlissa i documentació justificativa d’estar al corrent de pagament,
conforme la clàusula 4.10 del PCAP.

NOTIFICAR aquest acord a l’empresa interessada.
PUBLICAR aquest acord en el Perfil de Contractant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
20
Exp. 902149/21
Doc. 708/22
Assumpte: ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
ENLLUMENAT DE TIPUS LED PER A UNA MAJOR EFICIÈNCIA AL TÚNEL DE
POBLENOU DE LES RONDES DE BARCELONA
Mitjançant acord de la Junta de Govern de sessió de data 13 de juliol de 2021, s’aprova
l’expedient per procedir a la contractació del subministrament per l’adquisició i la posterior
instal·lació de l’enllumenat de tipus LED per a una major eficiència al Túnel de Poblenou de les
Rondes de Barcelona.
Durant el termini de presentació d’ofertes es reben proposicions de cinc empreses: la UTE:
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA (50% de participació) i URBALUX,
SA (50% de participació); la UTE: SORIGUE ACSA CONSERVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS, SAU (50% de participació), COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES, SAU (25% de participació) i COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT,
SAU (25% de participació); AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA; la
UTE: ISTEM, SLU (50% de participació) i ALUMBRADOS VIARIOS, SA (50% de participació); i
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, les quals totes han estat admeses a la licitació.
Tal i com es va fer constar en l’Acta 4 de la Mesa de Contractació de data 21 d’octubre del 2021,
l’oferta econòmica de l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES,
SA es va considerar anormalment baixa de conformitat als criteris continguts als plecs de
clàusules administratives particulars. Per aquest motiu, la Mesa va decidir sol·licitar a
l’esmentada empresa una major justificació de la seva oferta econòmica, que permetés de
manera objectiva apreciar a la Mesa de Contractació que efectivament la seva oferta és viable
tot i ser anormalment baixa, d’acord amb els paràmetres fixats als plecs de clàusules
administratives particulars.
Posteriorment, en l’Acta 5 de data 5 de novembre del 2021, es va fer constar que la Mesa es
va reunir per determinar si l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES, SA, havia justificat la seva oferta considerada desproporcionada o anormal
aplicant els criteris fitxats al plec de condicions administratives. Vista la documentació
presentada, l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA no
ha desenvolupat cap explicació addicional justificativa de la seva oferta econòmica
presentada, per tant, queda exclosa del procediment. La justificació presentada per l’empresa
ja esmentada ha estat valorada pel Servei tècnic que conclou que no ha justificat
suficientment el preu ofertat.
Per aquests motius exposats, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre
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del 2021, l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA va ser
exclosa de la licitació, perquè l’esmentada empresa no va desenvolupar cap explicació
addicional justificativa de la seva oferta econòmica presentada, considerada anormalment
baixa. L’empresa no va justificar suficientment el preu ofertat, tal i com ja es va explicar en la
part expositiva de l’esmentat acord.
A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data 5 de novembre del 2021
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 sessió de data 9 de novembre de 2021, es van
classificar les proposicions de les empreses establint com a millor classificada l’oferta
presentada per la UTE: SORIGUE ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
SAU (50%) - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU (25%) COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU (25%), les característiques principals de
la qual es poden resumir en els següents punts:
1.

Anàlisi dels judicis de valor

1.1.

Mitjans de licitant adscrits al contracte
1.1.1.
Es valoren els mitjans humans amb punts 7,5 sobre 8, motivat perquè
presenta un desenvolupament adient amb proposta d’organigrama
particularitzats segons les diferents activitats, descripció de les atribucions i rols
del agents així com la descripció dels diferents equips de treball.
1.1.2.
Es valoren els mitjans materials amb 7,5 sobre 8, motivat perquè fa
una proposta adient i estudiada segons les característiques de treball a rondes,
estudiant diferents alternatives. Es dimensionen els equips i la maquinaria
adscrita al contracte.
1.2.
Descripció del procés d’execució.
1.2.1.
Es valora la implantació sobre el terreny amb 2 sobre 2, motivat fan
plantejament per tal de minimitzar les ocupacions dels espais de treballs
descrivint els procediments d’accés del personal així com la gestió de residus en
una proposta plenament adient.
1.2.2.
Es valora la presentació del procés constructiu amb 9 sobre 10 motivat
perquè fa descripció del procediment d’execució de cadascuna de les fases
d’obra, amb particularització de cadascuna de les unitats a l’encàrrec, sent la
proposta feta molt adient.
1.2.3.
Es valora la convivència entre la instal·lació existent la nova
instal·lació del túnel amb 5 sobre 5, motivat perquè fan una proposta plenament
adient amb descripció clara del procediment de coexistència de les instal·lacions,
proposant mitjans auxiliars a emprar en les alimentacions elèctriques, estesa de
cables i altres.
1.2.4.
Es valora la resolució de conflictes amb vehicles amb 2,7 sobre 3,
motivat perquè fan una proposta adient del procés d’implantació de tall de carril
així com l’aplicació d’elements addicionals que augmenten la seguretat de
l’actuació.
1.3.
Pla de treballs.
1.3.1.
Es valora el pla de treballs amb 3.5 sobre 5, motivat perquè fan un
desenvolupament adequat dels capítol, fent un establiment de la xarxa de
precedències així com indicació del camí crític.
1.4.
Altres.
1.4.1.
Es valora la integració en el sistema de gestió de l’enllumenat exterior
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amb 7 sobre 8, motivat perquè fan una descripció de l'equipament segons el plec
tècnic amb les seves característiques i prestacions, fent una proposta
particularitzada a projecte, descrivint l'arquitectura de sistema així com descripció
teòrica del disseny. S’especifica el desenvolupament de millora de l'SCADA
existent del túnel.
2.

Oferta econòmica
Presenten una oferta de 992.519,66 euros, IVA exclòs.

Complerts pel primer classificat 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 a
aquesta Junta de Govern mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost del 2019, es
proposa l’adopció dels següents acords:
APROVAR l'adjudicació del subministrament per l’adquisició i la posterior instal·lació de
l’enllumenat de tipus LED per a una major eficiència al Túnel de Poblenou de les Rondes de
Barcelona, a favor de la UTE: SORIGUE ACSA CONSERVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS, S.A.; COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES,
S.A.U.; i COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. (abreujadament UTE LED
TUNEL POBLENOU), en base als motius exposats a la part expositiva d’aquest acord, per
un import de 1.200.948,79 euros (Base: 992.519,66 euros, més l’IVA de: 208.429,13 euros).
DEIXAR SENSE EFECTE l’autorització de despesa plurianual aprovada per acord de la Junta
de Govern de data 13 de juliol de 2021, amb càrrec de l’aplicació pressupostària G1020 45975
65003 del Pressupost de l’AMB amb el següent desglossament:



Exercici 2021: 848.627,10 euros
Exercici 2022: 565.751,40 euros

REAJUSTAR l’anualitat de la despesa d’aquest contracte d’acord amb el que preveu l’article 96
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i, en
conseqüència, autoritzar i disposar la despesa de caràcter anual amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G1020 45975 65003 del Pressupost de l’AMB de l’exercici i per l’import següent:


Exercici 2022: 1.200.948,79 euros

Aquest reajustament no suposa cap increment de despesa en relació a l’aprovada inicialment
per l’adjudicació del contracte.
REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 5 dies hàbils següents al dia
en que es compleixin 15 dies hàbils des de la remissió d’aquesta notificació; facultant el
Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per aquesta formalització.
NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i a les altres empreses participants a la
licitació posant l’expedient a la seva disposició.
PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del contractant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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.
DONAR TRASLLAT a Intervenció i a Tresoreria.
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Exp. 900664/22
Doc. 737/22
Assumpte: ADJUDICACIÓ I NOMENAMENTS OBRES DEL PROJECTE DE
REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA SEGARRA, AL TERME MUNICIPAL DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Mitjançant acord de la Junta de Govern de sessió de data 8 de març de 2022, s’aprova
l’expedient per procedir a la contractació de les obres del projecte de reurbanització del carrer
de la Segarra, al terme municipal de Cornellà de Llobregat.
Durant el termini de presentació d’ofertes es rep deu proposicions : OBRES I PROJECTES
CATALUNYA S.L., BIGAS GRUP S.L, EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L,
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA S.A., CONSTRUCCIONES TOMÁS
GRACIA S.A., GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A.,
UTE ASETIC S.L. (50%) – COYNSA 2000 S.L. (50%), SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC S.A., FIRTEC S.A. i COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS
LAANTIT S.L.U., les quals van ser admeses a la licitació.
A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data quatre de maig de 2022
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 17 de maig de 2022, es van classificar les proposicions de
les empreses admeses establint-se com a millor classificada l’oferta presentada per la UTE
ASETIC S.L. – COYNSA 2000 S.L. (UTE CARRER SEGARRA), les característiques principals
de la qual es poden resumir en els següents punts:


Procés d’execució
o
o
o
o
o



Fan una proposta correcta de la implantació, però amb alguna mancança de
detall (abassegaments i tancaments)
Pel que respecta als llocs d’origen i destinació, l’explicació és correcta i
exhaustiva.
Descriuen el procés d’execució de manera detallada amb 3 fases i mantenint
trànsit. Molt correcta i molt detallada.
Pel que respecta a la resolució de conflictes, la part de vianants és completa,
però la part de vehicles és massa senzilla.
Pel que respecta a altres usos, fa una exposició genèrica però amb detall
millorable.

Pla d’obres i termini:
o
o
o
o
o

Presenten un PERT i un GANTT molt complets i detallats, coherents amb les
explicacions del procés constructiu, indicant el camí crític.
A les explicacions, desenvolupa en cada moment la part crítica i proposa les
mesures correctores possibles.
Fan una justificació de rendiments amb certs factors correctors conjunts, indicant
la composició dels equips de cada activitat i fent una taula de rendiments.
Presenten la facturació prevista per mesos i per activitats principals.
Fan una proposta de termini de 6,5 mesos
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Oferta econòmica: fan una proposta econòmica de 520.509,01€ abans d’IVA, que
suposa una baixa del 17,11% respecte del pressupost de licitació.

Complerts pel primer classificat 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 de les obres del projecte de reurbanització del carrer de la Segarra, al
terme municipal de Cornellà de Llobregat a favor de la UTE ASETIC S.L. – COYNSA 2000 S.L.
(UTE CARRER SEGARRA), per un import màxim de 629.815,90 euros (Base: 520.509,01
euros més l’IVA de 109.306,89 euros), que representa una baixa del 17,11% i un termini
d’execució total de 6,5 mesos.DISPOSAR la despesa de 629.815,90 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostà M7010 15120 65002 amb el següent desglossament:
-

2022: ............................ 440.871,13 euros.
2023: ............................ 188.944,77 euros.

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.
REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 15 dies hàbils següents a la
recepció d’aquesta notificació; facultant el Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per
aquesta formalització.
NOMENAR el senyor Jordi Farrando i Sicilia (arquitecte) en virtut de l’encàrrec efectuat per
la Direcció de Serveis de l’Espai Públic, com a direcció facultativa de les esmentades obres.
DESIGNAR l’enginyera tècnica d’obres públiques de la UTE CSS ESPAI PÚBLIC, la senyora
Daniela Ninova Karakostova, com a coordinadora en matèria de seguretat i salut en el treball.
NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de participants a la licitació,
posant l’expedient a la seva disposició .
PUBLICAR l’adjudicació en el Perfil de Contractant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en
compliment del que disposa l’article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona en compliment del que disposa l’article 154 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
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Exp. 900265/22
Doc. 687/22
Assumpte: APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE REURBANITZACIÓ DEL
CARRER BALMES AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Transcorregut el termini de 30 dies d’informació pública sense que s’hagi formulat cap
al·legació o suggeriment, d’acord a les competències delegades mitjançant Decret de
Presidència de data 1 d’agost del 2019, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents acords,
APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte Reurbanització del carrer Balmes al municipi de
Sant Boi de Llobregat, amb un pressupost d’execució 3.004.899,70 euros (Base:
2.483.388,18 euros, més IVA: 521.511,52 euros).
PUBLICAR aquest acord al BOP, al DOGC i al e.tauler, donant així compliment al que
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estableix l’article 38.2 del ROAS.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
23
Exp. 901170/21
Doc. 688/22
Assumpte: APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA BAC DE RODA AL MUNICIPI DE BADALONA
Transcorregut el termini de 30 dies d’informació pública sense que s’hagi formulat cap
al·legació o suggeriment, d’acord a les competències delegades mitjançant Decret de
Presidència de data 1 d’agost del 2019, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents acords,
APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte de Reurbanització de la Plaça Bac de Roda al
municipi de Badalona, amb un pressupost d’execució 1.157.310,50 euros (Base: 956.454,96
euros, més IVA: 200.855,54 euros).
PUBLICAR aquest acord al BOP, al DOGC i al e.tauler, donant així compliment al que
estableix l’article 38.2 del ROAS.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Badalona.
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Exp. 901261/20
Doc. 686/22
Assumpte: APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE MILLORA PATRIMONIAL
AL PARC DE CAN BUXERES, AL MUNICIPI DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Transcorregut el termini de 30 dies d’informació pública sense que s’hagi formulat cap
al·legació o suggeriment, d’acord a les competències delegades mitjançant Decret de
Presidència de data 1 d’agost del 2019, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents acords,
APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte de millora patrimonial al Parc de Can Buxeres, al
municipi de l’Hospitalet de Llobregat, amb un pressupost d’execució 1.080.617,53 euros
(Base: 893.072,34 euros, més IVA: 187.545,19 euros).
PUBLICAR aquest acord al BOP, al DOGC i al e.tauler, donant així compliment al que
estableix l’article 38.2 del ROAS.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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Exp. 901736/21
Doc. 738/22
Assumpte: APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE REURBANITZACIÓ DE DIVERSOS
CARRERS DEL NUCLI ANTIC AL MUNICIPI DE CASTELLBISBAL
La Direcció de Servei de Projectes i Obres IV, ha emès informe favorable per procedir a
l’aprovació del Projecte Reurbanització de diversos carrers del nucli antic al municipi de
Castellbisbal.
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
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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 Reurbanització de diversos carrers del nucli antic al
municipi de Castellbisbal, redactat la Direcció de Serveis d’Espai Públic, amb un pressupost
d’execució 2.518.092,80 euros (Base: 2.081.068,43 euros, més IVA: 437.024,37 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 Castellbisbal.
26
Exp. 900554/22
Doc. 699/22
Assumpte: AUTORITZACIÓ COMPATIBILITATS PERSONAL
Vist el que s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques, que és d'aplicació al personal de les Entitats locals
i Organismes que en depenen per ser normativa bàsica del règim estatutari de la funció
pública.
Els articles 321 a 326 i del 328 al 344 inclòs del Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya regulen el règim d’incompatibilitats, assenyalen les activitats no
subjectes al citat règim, ja siguin públiques o privades, les que poden compatibilitzar-se i les
que són incompatibles, atribuint a l’òrgan màxim de l’entitat local l’adopció dels corresponents
acords sobre aquestes situacions.
L’article 16.3 estableix que es poden autoritzar les compatibilitats per a exercir com a
professor universitari associat, activitats d’investigació o assessorament al personal
funcionari, personal eventual, laboral i directiu que tinguin dret a percebre les retribucions
complementàries per raó del factor d’incompatibilitat.
•

R.C.G (empleat 4943), assessor a mitja jornada, funcionari eventual, sol·licita el
reconeixement de compatibilitat per activitat privada a una enginyeria per les tasques
d’implementació de BIM pel domini de l’enginyeria civil, en fase de redacció de
projecte, construcció i/o explotació. Disseny d’estàndards del BIM i treballs tècnics en
actuacions en infraestructures, amb una dedicació màxima de 20 hores setmanals.
Aquesta dedicació respecta les limitacions de jornada i presència del lloc de treball
de personal eventual ocupat per l’interessat a l’AMB, de conformitat amb la normativa
d’aplicació.

Aquestes activitats poden declarar-se compatibles, ja que no superen el límit màxim de
l'horari establert a l'article 329 de l'esmentat Reglament, i sempre que el seu exercici no incorri
en qualsevol dels supòsits compresos en l'article 330 ja que quedaria automàticament sense
efecte i donaria lloc a responsabilitat del treballador per comissió d'una falta tipificada com a
greu en l'article 240 o) d'aquest mateix Reglament.
Així mateix, l’article 343 del Reglament condiciona l’autorització i reconeixement de
compatibilitat a l’estricte compliment, sense possibilitat de modificació, de la jornada i horari
en els llocs de treball del sector públic, quedant automàticament sense efecte aquesta
autorització en cas de canvi de lloc de l’activitat pública principal o de modificació de les
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condicions d’aquest. Si això passa, el treballador afectat hauria de realitzar novament
declaració d’activitats.
El personal que com a conseqüència de la seva activitat realitzi projectes o treballs per als
municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, haurà de comunicar-ho.
Correspon al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en virtut del
preceptuat en els articles 54.1s), 333 i 334 del Reglament, autoritzar o denegar les sol·licituds
sobre compatibilitat, si bé aquesta facultat pot delegar-se segons el que s’especifica en
l’apartat 2 de l’article 54. En aquest sentit, el Consell Metropolità, en sessió de 31 de juliol de
2019, ha acordat la delegació d’aquesta competència a la Junta de Govern de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (BOPB de 8.8.2019).
Vistos els antecedents que consten a l’expedient i preceptes citats, procedeix de conformitat
elevar a la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la proposta següent:
AUTORITZAR al personal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es relaciona a
continuació, la compatibilitat sol·licitada entre el desenvolupament del seu lloc de treball i
l'exercici de la seva activitat pública o privada.

nom

R.C.G

empleat

4943

grup

Règim

Assessor
mitja jornada

Funcionar
i eventual

Activitat a
compatibilitzar

Expert
BIM
àmbit
infraestructure
s

Pública
o
privada

privada

Dedicació

No supera els límits
establerts al servei de
les entitats locals de
Catalunya

Aquesta autorització resta condicionada a l'estricte compliment de la jornada i horari en el lloc
de treball i que l'esmentada activitat professional no es relacioni directament amb la que
realitzi el personal autoritzat en el servei a que estigui adscrit, i quedarà automàticament
sense efecte en el supòsit de realització de qualsevol activitat pública o privada de la qual no
sigui possible el reconeixement de compatibilitat, de canvi de lloc en el sector públic o de
modificació de les condicions del lloc de treball.
En el supòsit de que com a conseqüència de l'exercici de la seva segona activitat realitzi
projectes o treballs per als municipis que formen part d'aquesta Àrea Metropolitana de
Barcelona, caldrà posar en coneixement de la Gerència de la mateixa aquesta circumstància
per tal que es pugui examinar als efectes d'acceptació o denegació de la compatibilitat.
NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.

b) Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques
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Exp. 900116/22
Doc. 673/22
Assumpte: APROVAR L'INFORME PRECEPTIU PER A L'AUTORITZACIÓ D'USOS I
OBRES PROVISIONALS AL CARRER SELLARÈS, NÚM. 8 DE SANT ANDREU DE LA
BARCA
En data 11 de gener de 2022, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va sol·licitar l’emissió
de l’informe preceptiu per a l’autorització d’usos i obres a la parcel·la situada al carrer
Sellarès, número 8, per ampliar una activitat industrial existent a la nau adjunta al terme
municipal de Sant Andreu de la Barca, formulada per les mercantils INGALCINC SA i
ISARDIO, SL.
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En data 11 de febrer de 2022, des de l’AMB es va suspendre el tràmit i es va sol·licitar
documentació complementària a l’Ajuntament. Aquesta documentació, necessària per a
l’emissió de l’informe, finalment ha estat aportada en data 20 de maig de 2022.
Un cop revisada la documentació, es procedeix a emetre l’informe tècnic i jurídic pertinent,
d’acord amb el que estableix l’article 54 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 36 a) de la Llei 31/2010, de 3 d’agost,
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
La Junta de Govern és competent per aprovar l’informe esmentat d’acord amb el punt 5 de la
delegació de competències de la Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la Junta
de Govern d’aquesta Àrea, de data 1 d’agost de 2019 (BOPB de 07/08/2019).
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
APROVAR l’informe favorable en relació amb l’autorització d’usos i obres a la parcel·la
situada al carrer Sellarès, número 8, per ampliar una activitat industrial existent a la nau
adjunta al terme municipal de Sant Andreu de la Barca, formulada INGALCINC SA i ISARDIO,
SL, i sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 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, l’article 36 a) de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i el punt 5 de la delegació de competències de la Presidència de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona a la Junta de Govern d’aquesta Àrea, de data 1 d’agost de 2019
(BOPB de 07/08/2019).
INDICAR a l’Ajuntament que faci constar a la llicència municipal les condicions establertes a
l’article 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme així com als 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 aquest acord, juntament amb l’informe aprovat, a l’Ajuntament i als interessats.

c)

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
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Exp. 902380/20
Doc. 635/22
Assumpte: APROVAR ADDENDA CONVENI PS ERTO. PLA METROPOLITA SUPORT A
LES POL. SOC. MUNI. 2020-2021. VILADECANS
Atès que l’Ajuntament de Viladecans i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han signat el conveni
regulador de la subvenció corresponent al projecte Fem Feina Ocupació 2020:
Reincorporació ERTO en data 10 de gener de 2022.
Atès que des de l’Ajuntament de Viladecans han aprovat, mitjançant Decret d’Alcaldia
2021/7160 de data 2 de desembre de 2021, modificat per Acord de Junta de Govern núm. 25
de data 16/3/2022, augmentar en QUARANTA MIL EUROS (40.000 €) el cofinançament del
projecte.
En aplicació del que es preveu a l’article 11.3 de l’Ordenança general de Subvencions de
l’AMB i de la regulació que es conté a la Llei general de subvencions, al Reglament de la
mateixa i a l’esmentada Ordenança metropolitana;
En execució de les competències en matèria d’aprovació de convenis delegades per la
presidència en la Junta de Govern mitjançant resolució de 1 d’agost de 2019, publicada al
BOPB de 7 d’agost del mateix any;
Es proposa:
APROVAR la primera addenda del Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a
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favor de l’Ajuntament de Viladecans per al projecte denominat Fem Feina Ocupació 2020:
Reincorporació ERTO, en el marc del Programa metropolità de dinamització del mercat de
treball, que figura a l’expedient i va ser aprovat per la Junta de Govern en data 26 d’octubre
de 2021 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i signat en data 10 de gener de 2022; a signar
entre l’Ajuntament de Viladecans i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als efectes de modificar
els percentatges de finançament de la subvenció i que comporta els següents canvis:
La modificació en el pacte primer
L’Àrea Metropolitana de Barcelona atorga a l’Ajuntament de Viladecans, una subvenció, per
un import màxim de VUITANTA MIL EUROS (80.000 €) que es correspon al 62,04% del cost
de l’activitat que es vol desenvolupar.
La modificació en el pacte quart:
Pel finançament de les actuacions del projecte esmentat i en el marc de la primera
convocatòria del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023,
l’AMB atorga a l’Ajuntament de Viladecans una subvenció per import de 80.000 € que es
correspon al 62,04% del cost de l’activitat que es vol desenvolupar.
FACULTAR per a la signatura de l’esmentada addenda a la gerència i/o a la vicepresidència
de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Viladecans.
DONAR compliment a l’obligació de trametre aquesta addenda al Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i la seva publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en nom de totes les parts signatàries.
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Exp. 904728/21
Doc. 666/22
Assumpte: APROVAR EL PROJECTE REFORÇ DE L AREA DE SERVEIS A LES
PERSONES EN L AMBIT COMUNITARI. PLA APROPAMB 2022. MOLINS DE REI
Havent estat aprovades pel Consell Metropolità de l’AMB, en sessió de 21 de desembre de
2021, les Bases generals 2022 reguladores, en règim de concurrència no competitiva, per a
la concessió de les subvencions de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la
coproducció de serveis, en el que es determinen les assignacions econòmiques per a cada
ajuntament metropolità pel conjunt de programes del Pla ApropAMB.
Rebuda en el seu dia la sol·licitud de l’Ajuntament de Molins de Rei per a la inclusió del
projecte “Reforç de l’Àrea de Serveis a les Persones en l’àmbit comunitari”, en el conjunt
d’actuacions municipals que han de rebre finançament metropolità dins la línia Acompanya
del programa denominat Xarxa de reforç de les polítiques socials del Pla ApropAMB.
Havent-se incorporat la dotació de QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (43.330,44€), que l’Àrea Metropolitana de Barcelona
destina al finançament d’aquest projecte, i que està integrada dins la dotació assignada a
l’Ajuntament de Molins de Rei.
En aplicació del que es preveu a l’article 55 del Reial decret 887/2006 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions i de la regulació que es conté a la Llei general
de subvencions, al Reglament de la mateixa i a l’Ordenança metropolitana.
Vist que la documentació aportada acompleix els requisits fixats a les bases i directrius
reguladores del “Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la
coproducció de serveis (APROPAMB)”.
Atès que per acord aprovat pel Consell Metropolità de 21 de desembre de 2021 es delega a
la Junta de Govern de l’AMB les competències en matèria d’adopció dels acords necessaris
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per al desenvolupament i resolució dels projectes a subvencionar, inclosa l’atorgament de les
corresponents subvencions així com l’aprovació de les despeses que es generin en la
tramitació de l’atorgament de les subvencions, en el marc de la convocatòria 2022 del Pla
ApropAMB.
Es proposa a la Junta de Govern de l’AMB:
APROVAR el projecte “Reforç de l’Àrea de Serveis a les Persones en l’àmbit comunitari”
presentat per l’Ajuntament de Molins de Rei en el marc de la convocatòria 2022, del Pla
metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis,
ApropAMB.
DISPOSAR la despesa de QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (43.330,44€), prevista a l’autorització (A) número
220220004189, amb càrrec a l’aplicació pressupostària D1020 23001 46210 TC
MUNICIPALS PLA APROPAMB del pressupost de l’AMB del 2022 a favor de l’Ajuntament de
Molins de Rei, pel projecte “Reforç de l’Àrea de Serveis a les Persones en l’àmbit comunitari”
i que suposa el finançament del 100% del pressupost del projecte.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Molins de Rei.
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Exp. 901308/22
Doc. 662/22
Assumpte: APROVAR EL PROJECTE DINAMITZACIO SERVEI A LES PERSONES. PLA
APROPAMB 2022. BEGUES
Havent estat aprovades pel Consell Metropolità de l’AMB, en sessió de 21 de desembre de
2021, les Bases generals 2022 reguladores, en règim de concurrència no competitiva, per a
la concessió de les subvencions de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la
coproducció de serveis, en el que es determinen les assignacions econòmiques per a cada
ajuntament metropolità pel conjunt de programes del Pla ApropAMB.
Rebuda en el seu dia la sol·licitud de l’Ajuntament de Begues per a la inclusió del projecte
“Dinamització Servei a les Persones”, en el conjunt d’actuacions municipals que han de rebre
finançament metropolità dins la línia Acompanya del programa denominat Xarxa de reforç de
les polítiques socials del Pla ApropAMB.
Havent-se incorporat la dotació de DINOU MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS (19.322,75€), que l’Àrea Metropolitana de Barcelona destina al
finançament d’aquest projecte, i que està integrada dins la dotació assignada a l’Ajuntament
de Begues .
En aplicació del que es preveu a l’article 55 del Reial decret 887/2006 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions i de la regulació que es conté a la Llei general
de subvencions, al Reglament de la mateixa i a l’Ordenança metropolitana.
Vist que la documentació aportada acompleix els requisits fixats a les bases i directrius
reguladores del “Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la
coproducció de serveis (APROPAMB)”.
Atès que per acord aprovat pel Consell Metropolità de 21 de desembre de 2021 es delega a
la Junta de Govern de l’AMB les competències en matèria d’adopció dels acords necessaris
per al desenvolupament i resolució dels projectes a subvencionar, inclosa l’atorgament de les
corresponents subvencions així com l’aprovació de les despeses que es generin en la
tramitació de l’atorgament de les subvencions, en el marc de la convocatòria 2022 del Pla
ApropAMB.
Es proposa a la Junta de Govern de l’AMB:
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APROVAR el projecte “Dinamització Servei a les Persones” presentat per l’Ajuntament de
Begues en el marc de la convocatòria 2022, del Pla metropolità de suport a la cohesió social,
l'economia de proximitat i la coproducció de serveis, ApropAMB.
DISPOSAR la despesa de DINOU MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTACINC CÈNTIMS (19.322,75€), prevista a l’autorització (A) número 220220004179, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària D1020 23001 46210 TC MUNICIPALS PLA APROPAMB
del pressupost de l’AMB del 2022 a favor de l’Ajuntament de Begues, pel projecte
“Dinamització Servei a les Persones” i que suposa el finançament del 100% del pressupost
del projecte.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Begues.
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Exp. 900970/22
Doc. 681/22
Assumpte: APROVAR EL CONVENI ENTRE L ASSOCIACIO CATALANA DE
PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIO (ACPO) I L AMB 2022
En data 7 de març de 2022 l’entitat ACPO presenta una sol·licitud de subvenció de VUIT MIL
EUROS (8.000 €) per desenvolupar durant el 2022 l’activitat denominada “Fòrum Català per
l’Orientació. Cap un nou model d’orientació sociocomunitària”.
Aquesta subvenció figura consignada nominativament al pressupost de l’AMB 2022 per un
import total de VUIT MIL EUROS (8.000 €) amb càrrec a la partida pressupostària D1020
23300 48940 TC CONVENI ASSOCIACIÓ CATALANA DE PSICOPEDAGOGIA I
ORIENTACIÓ.
Atès el que disposa la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques així com la Llei 26/2010 de 3 d’agost de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Atès el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Als efectes de vehicular l’atorgament d’una subvenció que figura consignada nominativament
al pressupost de l’AMB 2022, d’acord amb el prescrit a l’article 11.1.a) de l’Ordenança
General de Subvencions de l’AMB.
La Junta de Govern té atribuïdes les facultats de l’aprovació de convenis, sempre que no
siguin competència del Consell Metropolità, per delegació de la presidència de data 1 d’agost
de 2019, publicada al BOPB del dia 7 d’agost de 2019.
Per tot l’exposat, es proposa:
APROVAR el conveni que figura a l’expedient a signar amb l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ (ACPO) per a l’atorgament d’una subvenció directa per
a l’organització i desenvolupament d’una jornada amb el títol “Fòrum català per l'orientació.
cap a un nou model d’orientació sociocomunitària”.
CONCEDIR a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ (ACPO)
una subvenció per import de VUIT MIL EUROS (8.000€), que suposa un 18,29% del
pressupost total del projecte o actuació subvencionable.
AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de VUIT MIL EUROS (8.000€), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària D1020 23300 48940 TC CONVENI ASSOCIACIÓ CATALANA DE
PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ del pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per
al 2022.
FACULTAR indistintament a la vicepresidenta de l’Àrea de desenvolupament social i
econòmic i al gerent per a la signatura de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PSICOPEDAGOGIA I
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ORIENTACIÓ (ACPO).
DONAR COMPLIMENT a l’obligació de trametre aquest conveni al Registre de convenis de
col·laboració 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 d’acord amb allò
establert al pacte onzè del conveni.
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Exp. 901604/22
Doc. 692/22
Assumpte: APROVAR EL PROJECTE REFORÇ SERVEIS SOCIALS BASICS ANY 2022.
PLA APROPAMB 2022. ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Havent estat aprovades pel Consell Metropolità de l’AMB, en sessió de 21 de desembre de
2021, les Bases generals 2022 reguladores, en règim de concurrència no competitiva, per a
la concessió de les subvencions de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la
coproducció de serveis, en el que es determinen les assignacions econòmiques per a cada
ajuntament metropolità pel conjunt de programes del Pla ApropAMB.
Rebuda en el seu dia la sol·licitud de l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat per a la inclusió
del projecte “REFORÇ SERVEIS SOCIALS BÀSICS ANY 2022”, en el conjunt d’actuacions
municipals que han de rebre finançament metropolità dins la línia Acompanya del programa
denominat Xarxa de reforç de les polítiques socials del Pla ApropAMB.
Havent-se incorporat la dotació de TRENTA-NOU MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS (39.085,04 €), que l’Àrea Metropolitana de Barcelona destina al
finançament d’aquest projecte, i que està integrada dins la dotació assignada a l’Ajuntament
de Esplugues de Llobregat.
En aplicació del que es preveu a l’article 55 del Reial decret 887/2006 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions i de la regulació que es conté a la Llei general
de subvencions, al Reglament de la mateixa i a l’Ordenança metropolitana.
Vist que la documentació aportada acompleix els requisits fixats a les bases i directrius
reguladores del “Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la
coproducció de serveis (APROPAMB)”.
Atès que per acord aprovat pel Consell Metropolità de 21 de desembre de 2021 es delega a
la Junta de Govern de l’AMB les competències en matèria d’adopció dels acords necessaris
per al desenvolupament i resolució dels projectes a subvencionar, inclosa l’atorgament de les
corresponents subvencions així com l’aprovació de les despeses que es generin en la
tramitació de l’atorgament de les subvencions, en el marc de la convocatòria 2022 del Pla
ApropAMB.
Es proposa a la Junta de Govern de l’AMB:
APROVAR el projecte “REFORÇ SERVEIS SOCIALS BÀSICS ANY 2022” presentat per
l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat en el marc de la convocatòria 2022, del Pla
metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis,
ApropAMB.
DISPOSAR la despesa de TRENTA-NOU MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS (39.085,04 €), prevista a l’autorització (A) número 220220004186, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària D1020 23001 46210 TC MUNICIPALS PLA APROPAMB del
pressupost de l’AMB del 2022 a favor de l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat, pel projecte
“REFORÇ SERVEIS SOCIALS BÀSICS ANY 2022” i que suposa el finançament del 100%
del pressupost del projecte.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat.
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Exp. 901437/22
Doc. 694/22
Assumpte: APROVAR EL PROJECTE MANTENIMENT I COHESIO SOCIAL. PLA
METROPOLITA DE SUPORT A LES POLITIQUES SOCIALS MUNICIPALS 2022-2023.
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Havent estat aprovades pel Consell Metropolità de l’AMB, en sessió de 21 de desembre de
2021, les Bases generals reguladores, en règim de concurrència no competitiva, per a la
concessió de les subvencions de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023
Rebuda la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la inclusió del projecte
“Manteniment i cohesió social” en el conjunt d’actuacions municipals amb finançament
metropolità, dins la línia Plans d’ocupació, de la 2a convocatòria del Pla metropolità de suport
a les polítiques socials municipals 2022-23.
En aplicació del que es preveu a l’article 55 del Reial decret 887/2006 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions i de la regulació que es conté a la Llei general
de subvencions, al Reglament de la mateixa i a l’Ordenança metropolitana.
Vist que la documentació aportada compleix els requisits fixats a les bases i directrius
reguladores del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball.
Atès que per acord aprovat pel Consell Metropolità de 21 de desembre de 2021 es delega a
la Junta de Govern de l’AMB les competències en matèria d’adopció dels acords necessaris
per al desenvolupament i resolució dels projectes a subvencionar, inclòs l’atorgament de les
corresponents subvencions així com l’aprovació de les despeses associades, en el marc de
la convocatòria 2022-23 del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball.
Es proposa a la Junta de Govern de l’AMB:
APROVAR el projecte “Manteniment i cohesió social” presentat per l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, en el marc de la 2a convocatòria 2022-23 del Pla metropolità de suport a
les polítiques socials municipals 2020-2023, pel qual se sol·licita a l’AMB l’import de DOSCENTS SEIXANTA MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS
(260.992,28 €), integrats dins la dotació assignada a aquest Ajuntament en la convocatòria
2022-2023. L’import sol·licitat a l’AMB correspon al 90 % del cost de l’activitat que es vol
desenvolupar.
DISPOSAR la despesa de CENT TRENTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS
AMB CATORZE CÈNTIMS (130.496,14 €) prevista a l’autorització (A) número
220220002946, amb càrrec a l’aplicació pressupostària D1020 24116 46211 TC
MUNICIPALS PER POLITIQUES I PROJECTES SOCIALS del pressupost de l’AMB del 2022
a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pel projecte “Manteniment i cohesió
social”.
DISPOSAR la despesa de CENT TRENTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS
AMB CATORZE CÈNTIMS (130.496,14 €) prevista a l’autorització (A) número
220229000217, amb càrrec a l’aplicació pressupostària D1020 24116 46211 TC
MUNICIPALS PER POLITIQUES I PROJECTES SOCIALS o corresponent del pressupost
2023, a favor de l’Ajuntament de de Sant Feliu de Llobregat pel projecte “Manteniment i
cohesió social”, condicionat a l’aprovació del pressupost de l’AMB per a l’exercici 2023 i a
l’existència de crèdit suficient i adequat.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
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d) Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
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Exp. 901227/22
Doc. 399/22
Assumpte: APROVACIÓ CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AMB I
DIVERSOS AJUNTAMENTS METROPOLITANS PER A LA MILLORA DE
L'ACCESSIBILITAT A LES PARADES D'AUTOBÚS AMB LA INSTAL·LACIÓ DE
PLATAFORMES D'EMBARCAMENT
Vist que el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’ara endavant, AMB),
en la sessió celebrada el 24 de novembre de 2020, va acordar aprovar inicialment el Pla
d’Actuació Metropolità 2019-2023 (d’ara endavant, PAM), el qual es va aprovar definitivament
en data 23 de febrer de 2021. Atès que el PAM inclou, entre d’altres, les actuacions 11.1.4 i
11.3.13., referents a donar suport als ajuntaments en el desenvolupament i execució de
mesures que estiguin incloses al Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024 (d’ara
endavant, PMMU) i continuar millorant la qualitat de les parades d'autobús, garantint-ne
l'accessibilitat i ampliant la xarxa de marquesines instal·lades.
Donat que el PMMU 2019-2024, aprovat definitivament pel Consell Metropolità de l’AMB, en
sessió celebrada el 27 d’octubre de 2020, inclou, entre d’altres, la mesura 53, sobre la millora
de l’entorn i l’accessibilitat a les estacions i a les parades de transport públic col·lectiu.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern de l’AMB de data 11 de gener del 2022, es
va adjudicar a ZICLACITIES, SL, la contractació de la fabricació, subministrament,
instal·lació, reparació, trasllat i retirada de plataformes d'accés per a l'embarcament a les
parades d'autobús de diversos municipis de l’àmbit metropolità i, en data 8 de març de 2022,
es va signar el corresponent contracte administratiu de subministrament.
En aquest marc, el conveni tipus que es proposa aprovar té per objecte col·laborar amb els
Ajuntaments metropolitans per la millora de l’accessibilitat a parades d’autobús del municipi.
Donat que l’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, pot prestar
serveis i promoure activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels
municipis que la integren i, segons l’article 14.B apartat e) de la LAMB, és competència de
l’AMB la coordinació i la gestió, per delegació dels ajuntaments, dels serveis complementaris
de la mobilitat que comporten l'ús especial o privatiu de la via pública.
Vist que els ajuntaments són competents per regular els usos i les activitats que es
desenvolupen a la via pública dels seus municipis i, en particular, és competència municipal
la instal·lació i el manteniment dels elements de mobiliari urbà i senyalització vial, a la via
pública.
D’acord amb que la regulació dels convenis de col·laboració es troba recollida essencialment
a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tot i que l’òrgan competent per aprovar convenis és la Presidència, en aquells convenis que
no siguin competència del Consell Metropolità de l’AMB, l’òrgan competent per aprovar
convenis és la Junta de Govern de l’AMB, d’acord amb la delegació de competències de la
Presidència, aprovada mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019 i publicada
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 7 d’agost de 2019.
D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, es proposa a la Junta de
Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’adopció de l’acord següent:
APROVAR el conveni tipus de col·laboració que figura a l’expedient a signar entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i diversos ajuntaments metropolitans per a la millora de
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l’accessibilitat a les parades d’autobús del municipi amb la instal·lació de plataformes
d’embarcament. Un cop signats els convenis amb els Ajuntaments se’n donarà compte a
aquesta Junta de Govern.
FACULTAR el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per a la signatura dels convenis específics amb cada ajuntament.
DONAR COMPLIMENT, un cop formalitzada la signatura dels convenis, a les obligacions de
trametre els convenis al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
de Catalunya per registrar-los, i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en nom de totes les parts signatàries.
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Exp. 901685/22
Doc. 544/22
Assumpte: RESTAR ASSABENTADA I DONAR CONFORMITAT A LES DADES
D'EVOLUCIÓ DEL SERVEI DE LA PLATAFORMA D'APARCAMENT METROPOLITÀ
RELATIVES AL 1ER TRIMESTRE DE 2022
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar per acord del Consell
Metropolità de data 27 de novembre de 2018 un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona,
Barcelona de Serveis Municipals, SA i AMB Informació i Serveis SA, en virtut del qual
l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de l’AMB, a través de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, societat anònima de capital integra de l’Ajuntament de Barcelona, la seva
plataforma d’aparcament per tal de configurar una nova Plataforma d’àmbit metropolità de la
que puguin fer ús els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, en la
precitada data, el Consell Metropolità va facultar a la Junta de Govern de l’AMB a prendre les
resolucions necessàries pel ple desenvolupament de la precitada col·laboració.
Atès que el conveni té per finalitat la col·laboració entre les parts per aconseguir un millor
exercici de les competències respectives en matèria de mobilitat de vehicles, amb la finalitat
de permetre millorar l’ordenació del trànsit i la utilització dels espais públics regulats per
l’estacionament dels vehicles a tot el territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, facilitant
les condicions d’ús de l’estacionament en zones regulades en superfície mitjançant eines que
fan ús de noves tecnologies.
Atès que, per tal d’aconseguir aquesta finalitat, el conveni té com a objecte ampliar l’àmbit
d’aplicació de la Plataforma d’aparcament creada i gestionada per Barcelona de Serveis
Municipals, SA a tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, facilitant als
ajuntaments que s’adhereixin voluntàriament a la utilització de la nova Plataforma
metropolitana d’aparcament.
Atès que es van iniciar les accions previstes al conveni durant el mes d’abril de 2019 amb la
posada en funcionament de la Plataforma d’aparcament a Barcelona i a 4 municipis
metropolitans: Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant
Just Desvern.
Atès que, a partir de l’1 d’octubre de 2019, es va iniciar l’activitat al municipi de Badalona i
durant els mesos de juny i juliol del 2020 als municipis d’Esplugues de Llobregat,
Castelldefels, Montgat i el Prat de Llobregat.
Atès que l’AMB té atribuïda la coordinació i la gestió, per delegació dels ajuntaments, dels
serveis complementaris de la mobilitat que comporten un ús especial o privatiu de la via
pública, d’acord amb l’article 14.B. apartat e) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (en endavant, Llei 31/2010) i, segons l’article 14.B. apartat f) de
la Llei 31/2010, li correspon la competència de promoure el transport sostenible. D’igual
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forma, en compliment de l’article 13.2 de la Llei 31/2010, l’AMB pot prestar els serveis i
promoure les activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels
municipis que la integren, sens perjudici de les competències que corresponen a altres
administracions públiques i, segons l’article 14.F. de la precitada Llei 31/2010, en matèria
d’infraestructures d’interès metropolità, l’AMB desenvolupa, en el marc de les seves
competències i de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, les actuacions de
vertebració territorial necessàries per a l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la
funcionalitat del territori. Aquestes actuacions fan referència, bàsicament, a les
infraestructures i a la gestió de la mobilitat, els parcs, les platges, els espais naturals i els
equipaments, entre d’altres.
Vist que es considera oportú que la Junta de Govern efectuï el seguiment del compliment del
conveni esmentat i de la implantació de la Plataforma metropolitana d’aparcament.
D’acord amb l’exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
RESTAR ASSABENTADA de l’evolució dels serveis associats a la Plataforma metropolitana
d’aparcament en el 1r trimestre de 2022, que han registrat 21.558 usuaris actius i gairebé
160.000 operacions aquest trimestre a l’app metropolitana d’aparcament regulat, implantada
a 11 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’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
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Exp. 901687/22
Doc. 545/22
Assumpte: RESTAR ASSABENTADA I DONAR CONFORMITAT A LES DADES
D'EVOLUCIÓ DE L'APP D'APARCAMENT PER A RESIDENTS RELATIVES AL 1ER
TRIMESTRE DE 2022
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar per acord del Consell
Metropolità de data 27 de novembre de 2018 un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona,
Barcelona de Serveis Municipals, SA (B:SM) i AMB Informació i Serveis SA, en virtut del qual
l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de l’AMB, a través de B:SM, SA, societat
anònima de capital integra de l’Ajuntament de Barcelona, la seva plataforma d’aparcament
per tal de configurar una nova Plataforma d’àmbit metropolità de la que puguin fer ús els
ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i en la precitada data el Consell
Metropolità va facultar a la Junta de Govern de l’AMB a prendre les resolucions necessàries
pel ple desenvolupament de la precitada col·laboració.
Atès que el conveni té per finalitat la col·laboració entre les parts per aconseguir un millor
exercici de les competències respectives en matèria de mobilitat de vehicles, amb la finalitat
de permetre millorar l’ordenació del trànsit i la utilització dels espais públics regulats per
l’estacionament dels vehicles a tot el territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, facilitant
les condicions d’ús de l’estacionament en zones regulades en superfície mitjançant eines que
fan ús de noves tecnologies.
Atès que per tal d’aconseguir aquesta finalitat, el conveni té com a objecte ampliar l’àmbit
d’aplicació de la Plataforma d’aparcament creada i gestionada per B:SM, SA, i que en
l’actualitat s’utilitza a Barcelona, a tots els municipis de l’Àrea Metropolitana, facilitant als
ajuntaments que s’adhereixin voluntàriament a la utilització de la nova Plataforma
Metropolitana d’Aparcament.
32

Atès que la clàusula cinquena del precitat conveni estableix que “la resta de municipis de
l’Àrea Metropolitana hauran de formalitzar un conveni amb l’AMB per tal de poder accedir a
la utilització de la Plataforma Metropolitana de l’Aparcament”.
Atès que, en data 26 de febrer del 2019, l’AMB i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
van signar un conveni de col·laboració per a la implantació de la Plataforma metropolitana en
aquest municipi i es van iniciar les accions previstes en aquest conveni durant el mes d’abril
de 2019 i, que des de llavors, altres municipis metropolitans s’han anat sumant a la proposta
mitjançant la subscripció de llurs convenis amb l’AMB, respectivament.
Vist que, en el marc de la nova plataforma, es va decidir, mitjançant recursos propis d’AMB i
AMB Informació i Serveis, SA, ampliar-ne l’abast als espais regulats per a residents, amb la
finalitat de permetre millorar l’ordenació del trànsit i la utilització dels espais públics regulats
per l’estacionament dels vehicles, facilitant les condicions d’ús de l’estacionament en zones
regulades en superfície mitjançant eines que fan ús de noves tecnologies.
Que per tal d’avaluar l’efectivitat tècnica i econòmica d’aquesta eina de gestió de les zones
verdes (zones regulades exclusives per residents), es va acordar, mitjançant la subscripció
d’una addenda al conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la implantació de la plataforma metropolitana
d’aparcament en aquest municipi signada en data 14 d’octubre de 2019, realitzar una prova
pilot que permetés, mitjançant vies telemàtiques, gestionar l’ús de l’aparcament de vehicles
en els espais regulats per a residents al municipi de l'Hospitalet de Llobregat.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat té atribuïda la competència en matèria
d’ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes, segons l’article 25.2 apartat
g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la competència en
matèria d'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, en virtut de
l’article 66.3 apartat b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que l’AMB, per la seva banda, té atribuïda la coordinació i la gestió, per delegació dels
ajuntaments, dels serveis complementaris de la mobilitat que comporten un ús especial o
privatiu de la via pública, d’acord amb l’article 14.B. apartat e) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost,
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, Llei 31/2010) i, segons l’article 14.B.
apartat f) de la Llei 31/2010, li correspon la competència de promoure el transport sostenible.
D’igual forma, en compliment de l’article 13.2 de la Llei 31/2010, l’AMB pot prestar els serveis
i promoure les activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels
municipis que la integren, sens perjudici de les competències que corresponen a altres
administracions públiques i, segons l’article 14.F. de la Llei 31/2010, en matèria
d’infraestructures d’interès metropolità, l’AMB desenvolupa, en el marc de les seves
competències i de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, les actuacions de
vertebració territorial necessàries per a l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la
funcionalitat del territori. Aquestes actuacions fan referència, bàsicament, a les
infraestructures i a la gestió de la mobilitat, els parcs, les platges, els espais naturals i els
equipaments, entre d’altres.
Vist que es considera oportú que la Junta de Govern efectuï el seguiment del compliment del
conveni esmentat i de la implantació de la Plataforma metropolitana d’aparcament.
D’acord amb l’exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
RESTAR ASSABENTADA de l’evolució dels serveis associats a la Plataforma Metropolitana
d’Aparcament en el 1r trimestre de 2022, on l’App Residents ha registrat una mitjana de 1.190
usuaris actius i fins a 2.621 operacions mensuals en la prova pilot al municipi de l’Hospitalet
de Llobregat.
DONAR CONFORMITAT a les dades corresponents a les xifres d’ús del servei de l’App
Residents a efectes de fer el seguiment de l’execució de la implantació de la Plataforma
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Metropolitana d’Aparcament i determinar les previsions de creixement futur d’aquest servei
que presta l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Exp. 900152/22
Doc. 695/22
Assumpte: APROVACIÓ PASSI METROPOLITÀ D'ACOMPANYANT DEL 16 AL 29 DE
MAIG DE 2022
Segons la nova Ordenança Metropolitana Reguladora del Sistema de Tarifació Social
del Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 1 d’abril de 2022, les persones beneficiàries poden
utilitzar els transports metropolitans en condicions de tarifació especial i diferenciada,
gràcies a la creació d’uns títols propis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’ara
endavant, AMB) que acrediten les persones posseïdores.
Atès que l’ens gestor ha enviat a l’AMB la relació de noves persones beneficiàries de les
targetes, així com la de les denegades.
Vist l’informe del Servei de Gestió i Explotació de la Direcció de Serveis de Gestió i
Administració del Transport de l’AMB que figura a l’expedient, en el qual es manifesta
que, en aplicació del Sistema de gestió definit en l’Ordenança Metropolitana Reguladora
del Sistema de Tarifació Social del Transport, procedeix aprovar o denegar les sol·licituds
de Passi Metropolità d’Acompanyant d’acord amb la relació que consta a l’expedient.
Tenint en compte que aquestes relacions han de ser aprovades per la Presidència de
l’AMB o òrgan en qui delegui i, un cop aprovades, es notificarà a les persones
sol·licitants, segons el que determina l’article 5, punt 3, de l’Ordenança Metropolitana
Reguladora del Sistema de Tarifació Social del Transport esmentada.
Així mateix, vist que la Presidència de l’AMB en data 1 d’agost de 2019 (BOPB de 7
d’agost de 2019) va resoldre delegar en la Junta de Govern de l’AMB l’atorgament dels
títols de transports contemplats a l’ordenança de tarifació social.
En virtut de l’exposat i d’acord amb les facultats delegades per la Presidència de l’AMB
en data 1 d’agost de 2019 (BOPB de 7 d’agost de 2019) es proposa a la Junta de Govern
de l’AMB l’adopció de l’acord següent:
APROVAR l’atorgament del Passi Metropolità d’Acompanyant corresponent al període
del 16 al 29 de maig de 2022 a les 119 persones que figuren en la relació que consta a
l’expedient, per reunir les condicions establertes a l’Ordenança Metropolitana
Reguladora del Sistema de Tarifació Social del Transport de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
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Exp. 937/18
Doc. 651/22
Assumpte: APROVACIÓ D'UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT
L'11 DE JULIOL DE 2018 ENTRE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ I
L'AMB PER A LA GESTIÓ DE L'EMISSIÓ DE LA TARGETA T-16
Tenint en compte que l'AMB és un ens local supramunicipal de caràcter territorial integrat per
36 municipis de la conurbació de Barcelona creat per la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i té atribuïda, entre d’altres, la competència sobre els serveis de
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transport públic urbà col·lectiu de viatgers en superfície, llevat del sistema tramviari que
integra el sistema ferroviari de Catalunya, que discorren íntegrament pels municipis del seu
àmbit territorial, de conformitat amb l’article 14.B apartat a) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost,
de l’AMB.
Donat que els convenis de col·laboració estan regulats pels articles 108 i següents de la Llei
26/2010 de 10 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i pels articles 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del
sector públic.
De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel qual els convenis es regeixen
per les seves clàusules, per la Llei esmentada i per la legislació de règim local o por la
legislació sectorial corresponent.
Atès que el pacte vuitè del conveni de col·laboració entre l’ATM i l'AMB per a la gestió de
l'emissió de la targeta T-16, formalitzat en data 11 de juliol de 2018, estableix una vigència
de quatre anys a comptar des de la seva signatura i la possibilitat de ser prorrogat per un
període de 4 anys més, mitjançant acord exprés de les parts.
Atenent a la proximitat del finiment de la vigència del conveni, es proposa, doncs, modificar
el primer paràgraf del pacte vuitè del conveni, en el sentit que es determini que aquest conveni
es pugui prorrogar mitjançant acord exprés de les parts per quatre anys més o per un període
inferior a quatre anys. A tal efecte, es proposa prorrogar fins al 31 de desembre de 2022 el
conveni de col·laboració signat en data 11 de juliol de 2018 entre l’AMB i l’ATM per a la gestió
de l’emissió de la targeta T-16.
Vist que aquesta addenda del conveni està exclosa de l’àmbit de regulació de la Llei de
contractes del sector públic, ja que compleix els requisits establerts a l’article 6.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, ja que se celebra entre dues
administracions públiques, que no tenen vocació de mercat i estableix una cooperació entre
ambdues institucions que es guien per consideracions d’interès públic.D’acord amb l’article
8.1 apartat f de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i els articles concordants del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la
transparència i el dret d'accés a la informació pública, els contractes i convenis estan
subjectes al règim de transparència, tal com es disposa en l'article 14 de l'esmentada llei.
Tot i que l’òrgan competent per aprovar convenis és la Presidència de l’AMB, en aquells
convenis que no siguin competència del Consell Metropolità de l’AMB l’òrgan competent per
aprovar convenis és la Junta de Govern de l’AMB, d’acord amb la delegació de competències
de la Presidència de l’AMB en la Junta de Govern, mitjançant resolució de data 1 d’agost de
2019 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 7 d’agost de 2019.
Per tot l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, es proposa a la Junta de Govern de
l’AMB l’adopció de l’acord següent:
APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità i
l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió de l'emissió de la targeta T-16, aprovat per
acord de la Junta de Govern de l’AMB en sessió de 10 de juliol de 2018 i formalitzat en data
11 de juliol de 2018, per la qual es modifica el primer paràgraf del pacte vuitè del conveni de
2018, i també es prorroga el conveni fins el 31 de desembre de 2022.
FACULTAR el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per a la signatura de l’esmentada addenda.
DESIGNAR, com a membres de la Comissió de seguiment prevista en el pacte sisè del
conveni de col·laboració entre l’AMB i l’ATM per a la gestió de l’emissió de la targeta T-16,
aprovat per acord de la Junta de Govern de l’AMB de data 10 de juliol de 2018 i signat en
data 11 de juliol de 2018, al director de Serveis de Gestió i Administració de Transport de
l’AMB, el senyor Diego Fernández Belmonte i al cap de Servei de Gestió i Explotació del
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Transport de la Direcció de Serveis de Gestió i Administració de Transport de l’AMB, el senyor
Joan Sánchez Romaní.
NOTIFICAR el present acord a l’Autoritat del Transport Metropolità per al seu coneixement i
efectes.
DONAR TRASLLAT del present acord a AMB Informació i Serveis, SA, per al seu
coneixement.
DONAR COMPLIMENT a l’obligació de trametre aquesta addenda al conveni al Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-la, i la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en nom de totes les parts signatàries.
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Exp. 903348/21
Doc. 711/22
Assumpte: RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2022 PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN ESPÈCIE DE CESSIÓ TEMPORAL DE BICICLETES A LES
EMPRESES I ELS EMPRESARIS O PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ
En sessió celebrada el 6 de maig de 2020, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) va aprovar inicialment les Bases reguladores de la subvenció en espècie
de cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit
metropolità, en règim de concurrència competitiva, per tal de promoure l’accés en bicicleta a
la feina i amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i la salut dels ciutadans, publicant-se al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 18 de maig de 2020 el
corresponent anunci, l’aprovació definitiva de les quals es va publicar en el BOPB el 17 de
juliol de 2020.
En data 27 de juliol de 2021, el Consell Metropolità va aprovar la convocatòria de
subvencions, en espècie de cessió temporal de bicicletes, a les empreses i els empresaris o
professionals de l'àmbit metropolità. L’extracte de la convocatòria 2022 es va publicar al
BOPB el 13 de setembre de 2021, obrint-se automàticament un termini de presentació de
sol·licituds que va finalitzar el passat 11 de novembre de 2021.
Amb motiu de la convocatòria esmentada, s’han rebut 14 sol·licituds de subvenció
d’empreses i empresaris o professionals ubicats a 10 municipis metropolitans i, durant la
instrucció del procediment, l’empresa AREGALL VINS I OLIS, SL ha desistit de la sol·licitud
de subvenció prèviament presentada en el marc de la convocatòria 2022, tal com figura en el
present expedient.
El 18 de maig de 2022, es va reunir l’òrgan col·legiat anomenat Comissió de selecció previst
a la base tretzena de les Bases reguladores de la subvenció en espècie de cessió temporal
de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità i a la
clàusula sisena de la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions, per tal de
revisar, admetre i seleccionar les sol·licituds de subvenció presentades i formular la proposta
de resolució de concessió de la convocatòria 2022 a la Junta de Govern de l’AMB.
L'AMB és un ens local supramunicipal de caràcter territorial integrat pels 36 municipis de la
conurbació de Barcelona creat per la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Segons el seu marc competencial, l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de
l’AMB, a través de la seva Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible, impulsa mesures per
promoure el transport sostenible, de conformitat amb l’article 14.B. f) de la Llei 31/2010, del
3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’altra naturalesa
a favor d’entitats públiques o privades, segons preceptua l’article 240 del Decret legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i d’acord amb el procediment i requisits establerts a l’article 118 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
La regulació de les subvencions es troba recollida a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’Ordenança
general de subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
A l’empara d’allò que disposen els articles 10.2 i 15.1 de l’Ordenança general de subvencions
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb la base tretzena de les Bases reguladores
esmentades i en ús de la delegació efectuada per acord del Consell Metropolità en sessió
celebrada el 27 de juliol de 2021, l’òrgan competent per aprovar la resolució d’aquestes
subvencions és la Junta de Govern.
D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, es proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents acords:
TENIR PER DESISTIDA a l’empresa AREGALL VINS I OLIS, SL de la seva sol·licitud de
subvenció formulada amb motiu de la convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions
en espècie de cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals
de l’àmbit metropolità vist el desistiment formulat per l’esmentada empresa.
APROVAR, en ús de les facultats atorgades per acord del Consell Metropolità en sessió
celebrada el 27 de juliol de 2021 i d’acord amb les Bases reguladores de la subvenció en
espècie de cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de
l’àmbit metropolità i la convocatòria d’aquestes subvencions, la següent relació de beneficiaris
i nombre de bicicletes, d’acord amb la proposta de resolució elaborada per la
Comissió de selecció:
NOMBRE DE
BICICLETES
SOL·LICITADES

E-PLEGABLE

INFOEXE, SCP

1

1

MAHECO, SA

3

3

FRANCISCO JAVIER PONS BARTOLOMÉ

1

PONS I ASSOCIATS, HABITATGES,
REHABILITACIONS, OBRES, SRL

3

1

JULIO ANTONIO VARGAS PALOMO

2

2

FIRMA BRAND COMMUNICATION, SL

5

2

DOMINGO GALLO, SL

5

5

MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA

5

5

ENGLISHPITINGLIS, SL

4

3

SPIRAX SARCO, SAU

5

3

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

3

3

BENEFICIARIS

E-PASSEIG

M-PLEGABLE

1

2

3

1
2
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RAFAEL SÁNCHEZ MEDINA (MANDARINA
PLUS)

1

1

FUNDACIÓ HEMAV

4

2

TOTAL

42

31

2
7

4

POSAR A DISPOSICIÓ dels beneficiaris les bicicletes sol·licitades pel termini màxim de sis
(6) mesos, mitjançant la prèvia signatura de la corresponent acta de cessió temporal de
bicicletes recollida a les Bases reguladores de la subvenció en espècie de cessió temporal
de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità i en els
termes que hi consten.
FACULTAR el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat per a la signatura de les
esmentades actes.
COMUNICAR a la Base de Datos Nacional de Subvenciones l’adopció del present acord en
virtut del que disposa l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
NOTIFICAR el present acord a AREGALL VINS I OLIS, SL, INFOEXE, SCP, MAHECO, SA,
PONS I ASSOCIATS, HABITATGES, REHABILITACIONS, OBRES, SRL, FIRMA BRAND
COMMUNICATION, SL, DOMINGO GALLO, SL, MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA, ENGLISHPITINGLIS, SL, SPIRAX SARCO, SAU,
FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ, FUNDACIÓ HEMAV i als senyors Francisco Javier
Pons Bartolomé, Julio Antonio Vargas Palomo i Rafael Sánchez Medina.

e) Àrea d’Ecologia
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Exp. 901390/22
Doc. 660/22
Assumpte: APROVAR INFORME RELATIU A LA CONSULTA SOBRE L'AIAS DEL
PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DEL CAMI ESCOLAR ENTRE EL PONT DEL
DIARI I EL CEIP LA FLORESTA, AL TERME MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
En data 7 d’abril del 2022 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
(OTAA) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, notifica a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha rebut la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental
simplificada a la qual és objecte el Projecte executiu d’adequació del camí escolar entre el
Pont del Diari i el CEIP La Floresta, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
Per tant, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, modificat pel Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, l’OTAA consulta a
l’AMB, en qualitat d’administració pública afectada, sobre les consideracions que es
considerin oportunes en relació amb els efectes en el medi ambient que pot comportar el
projecte esmentat.
L’objecte del projecte d’urbanització és l’adequació del camí de Can Pagan per comunicar
l’Escola d’Educació Infantil i Primària La Floresta amb l’Avinguda de l’Estació, a tocar de la
Plaça del Pont del Diari. L’Ajuntament de Sant Cugat ha anant habilitant en els darrers anys
una sèrie d’itineraris escolars que promouen i faciliten que els nens i nenes en edat escolar
que quotidianament es desplacen a l’escola ho puguin fer preferentment a peu o en bicicleta,
de manera autònoma i segura.
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L’AMB, d’acord amb l’establert a l’article 14.E de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’AMB, té
competències en matèria de medi ambient, i concretament, en la coordinació i la formulació
d’un Pla d’actuació metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut i la biodiversitat,
i de mesures de lluita contra el canvi climàtic, i la formulació d’una Agenda 21 metropolitana;
així com, la promoció i, si escau, la gestió d’instal·lacions públiques i privades d’energies
renovables.
Per tot l’anterior, i d’acord amb la competència que correspon a la Junta de Govern sobre
l’emissió d’informes preceptius o no preceptius, sol·licitats per les entitats públiques, quan no
sigui competència del Consell Metropolità d’AMB, de conformitat amb la delegació per la
Presidència en data 1 d’agost de 2019 (BOPB de 7 d’agost de 2019) es proposa l’adopció
dels següent acord:
APROVAR l’informe ambiental en relació a sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental
simplificada a la qual és objecte el projecte executiu D’ADEQUACIÓ DEL CAMÍ ESCOLAR
ENTRE EL PONT DEL DIARI I EL CEIP LA FLORESTA, al terme municipal de Sant Cugat
del Vallès, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, que inclou les consideracions oportunes en relació amb l’impacte ambiental del
projecte esmentat.
NOTIFICAR el present acord i informe aprovat, a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona (OTAA) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural.

III) TORN OBERT DE PARAULES

El secretari general,
Marcel·lí Pons Duat
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