Ajuntament de Barcelona
Gerència d’Ecologia Urbana
ANUNCI de l’Encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional S.A.

1) Barcelona Regional és una empresa pluripersonal d'accionariat públic, de la que forma part l'Ajuntament,
amb una participació majoritària, i altres organismes i entitats gestores de serveis públics, constituïda
amb la voluntat conjunta de disposar d'una eina tècnica o instrument de cooperació, de caràcter estable,
per analitzar i resoldre problemes tècnics, relacionats amb els aspectes infraestructurals, urbanístics,
territorials i mediambientals inherents a les activitats i serveis que respectivament tenen encomanats.
2) D’acord amb l'article 2 dels seus estatuts, Barcelona Regional es configura com a mitjà propi instrumental
i servei tècnic respecte l'Ajuntament de Barcelona, per la prestació de serveis en matèria d'intervencions
urbanístiques, mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant la realització d'estudis, anàlisis
i prospeccions de contingut urbanístic, territorial i mediambiental, i la promoció, gestió, direcció,
assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena de projectes, obres, edificacions,
infraestructures i sistemes urbans.
3) Les relacions de Barcelona Regional amb l'Ajuntament de Barcelona tenen caràcter instrumental i no
contractual, articulant-se mitjançant encàrrecs de gestió previstos a l'article 24, apartat 6, del RDLeg
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
per la qual cosa i a tots els efectes són de caràcter intern, depenent i subordinat.
4) L’Àrea d’Ecologia Urbana lidera les inversions municipals en matèria d’infraestructures, medi ambient,
transport i mobilitat, requerint a l’efecte els serveis d’assessorament i suport de personal tècnic qualificat.
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I.ANTECEDENTS

Data 6-3-2018

Prescripcions generals que regeixen l’encàrrec de gestió de l’ajuntament de Barcelona a Barcelona
regional per la realització de projectes d’assessorament i suport tècnic a l’àrea d’Ecologia Urbana
durant el 2018

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ENCARREGAR a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà S.A, la realització de projectes
d'assessorament i suport tècnic per la prestació de serveis municipals a l'espai públic i altres serveis urbans
i per la realització d'obres i inversions durant l’any 2018, de conformitat amb les condicions que
s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven, fins el 31 de desembre de 2018;
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de quatre milions cent mil euros (4.100.000,00.-€),
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de BARCELONA
REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, amb NIF A60453271, per fer front a les despeses
derivades d’aquest encàrrec de gestió; i
PUBLICAR el present encàrrec de gestió en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la Gaseta
Municipal.

A

La Comissió de Govern, en sessió del dia 1 de març de 2018, ha adoptat el següent acord:

B

5) A la vista de les funcions assignades a Barcelona Regional pels seus estatuts, es configura com el mitjà
propi idoni per portar a terme els treballs assenyalats al punt anterior.
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II.CONDICIONS DE L’ENCÀRREC

c) En concret, un cop avaluades les necessitats de l’àrea, s’han definit els següents treballs a executar
per part de Barcelona Regional:
IMPORT
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TÍTOL

139.259,01

Urbanisme inclusiu

87.367,25

Relat Barcelona

53.640,50

Gentrificació

80.144,61

Treballs per a l'avaluació ambiental estratègica als projectes urbans de Barcelona

73.555,40

Data 6-3-2018

Estratègia
Pla Clima
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b) Barcelona Regional haurà de prestar tot el suport tècnic que li sigui requerit per l’Ajuntament en les
matèries assenyalades.

Pàg. 2-6

a) L’objecte del present encàrrec de gestió és la realització per part de Barcelona Regional de projectes
d’assessorament i suport tècnic a l’Ajuntament de Barcelona en la definició d’estratègies i propostes
territorials, urbanístiques, d’arquitectura i espai públic, d’habitatge, mediambientals, energètiques i de
sostenibilitat, relatives al transport i la mobilitat, així com en totes aquelles relacionades amb les
infraestructures, directament vinculats a l’execució d’obres municipals i a la realització d’inversions
durant l’any 2018, i recollides en el document “Programa de treball i memòria econòmica corresponent
a l’Encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional 2018”, reproduït en
l’apartat c) següent.

A

1) OBJECTE

Barris de Muntanya

250.903,45

Ajustos al MPGM Rambla del Prat

11.188,86

Informes ambientals i avaluació mobilitat generada i estudi econòmic

205.233,41

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Urbanisme

Habitatge
Habitatge: desplegament Pla d'Habitatge

90.946,64

Pla director de Vallbona i Can Sant Joan

50.000,00

Marge dret del Besòs-Passeig Fluvial

94.190,53

Regeneració dels polígons Industrials

100.000,00

Suport a l'Ajuntament i propostes soterrament de la R2 de rodalies a Montcada i
Reixac

47.234,31

B

Besòs
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78.211,38

Ciutadella-Mar-Montjuïc

75.017,58

Seguiment ambiental i topo batimètric platges

95.645,08

Actualització plànols PGIL

10.806,38

Suport i seguiment d'estudis i projecte del port Fòrum / Assistència Ports

2.521,58

Taules de Platges

9.246,05

Parc Tèrmiques

50.126,16

Informe consultes ambiental EIA ampliació port

7.607,63

Estudi previ Passeig Marítim i plataforma Zoo

93.250,00

Canvi titularitat terrenys ZMTs

2.621,54
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Pla director estratègic del Port Olímpic
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108.610,00

CVE 2018009618

Peu de Montjuïc

A

Litoral

Aigua
Suport treballs cicle de l'aigua

184.307,99

23.796,09

Corredors verds

37.960,04

Impuls del verd a la ciutat de Barcelona

98.346,13

Parc Güell

47.148,99

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Infraestructura verda urbana: Naturvation / NDVI

Data 6-3-2018

Verd

Mobilitat turística / Impacte ambiental Turisme
Sostenibilitat ambiental PET

6.151,22

Taules d'infraestructures de ciutat

53.517,90

Estació de Sants i entorns

299.619,00

Pacificació accés zona nord Barcelona

24.894,61

INMAB - Interconnexió de xarxes, port, aeroport i gestió de tràfic en l'àrea
metropolitana, node del corredor europeu mediterrani. Estudi integral de les Rondes

74.256,01

Corredor Mediterrani

94.320,89

Mesa Mobilitat Delta

10.976,04

B

Infraestructures
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Qualitat Ambiental
27.124,31

Previsió de la qualitat de l'aire a Barcelona

16.832,76

Modelització de diferents escenaris de la zona de baixa emissió

2.514,50

Actualització inventari d'emissions

38.171,00

A

Mapa estratègic del soroll

CAACB - Montcada

7.532,68

Suport a l'estratègia de gossos i parcs

27.936,47
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Animals

10.776,60

Desenvolupament del balanç d'energia/observatori energia

28.802,71

Xarxa elèctrica Catalunya

15.683,38

Seguiment elèctriques Barcelona

19.390,89
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Servidor mapes web de tipologies i consums d'energia d'edificis: manteniment i
actualització
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Energia

16.447,03

Avantprojecte del tramvia en els entorns a plaça de les Glòries

23.390,11

Suport a la definició de l'estratègia de la DUM

8.649,00

Millora i actualització de la mapificació de la xarxa de ferrocarrils de Catalunya en
col·laboració amb ATM

42.375,00

Suport al desplegament del pla de mobilitat turística

95.913,50

Pla d'autobusos interurbans

24.784,79

Informes d'al·legacions

35.535,86

Plataforma pel foment de la MAAS (Mobility as a service)

37.376,77

Assessorament sobre la política tarifària i la implantació de la T-Mobilitat

5.184,00

Actualització de l'estat de les propostes de noves infraestructures de mobilitat i
serveis a l'entorn Metropolità

27.901,59

Vehicle elèctric

125.088,78

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Estudi per a la millora de la mobilitat de vianants, bicicletes i transport públic a
Diagonal-Zona Universitària

Data 6-3-2018

Mobilitat

Bases Cartogràfiques

B

Oficina Tècnica
18.314,55
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Seguiments estratègics

43.907,60

Suport Tècnic

172.242,08

Total

4.100.000,00

d) L’Ajuntament de Barcelona serà propietari dels documents resultants del present encàrrec, disposant
de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.
e) Transcorregut el període de vigència del present encàrrec, s’hauran de lliurar els informes i/o
memòries que justifiquin la seva correcta execució.
f) L’Ajuntament de Barcelona designarà un responsable de l’encàrrec, el qual supervisarà la seva
execució. Barcelona Regional atendrà als requeriments del responsable municipal.
g) Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements substantius del
seu exercici.
h) En el cas que Barcelona Regional contractés amb tercers amb motiu de l’execució d’aquest encàrrec,
als contractes a subscriure els resultarà d’aplicació, en els termes que en cada cas resulti procedent,
el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP.

2) DURADA
Aquest encàrrec haurà de portar-se a terme durant l’any 2018, per tant, la seva vigència no s’estendrà
més enllà del 31 de desembre de 2018.
3) PRESSUPOST DE L’ENCÀRREC
Amb l’aprovació d’aquest encàrrec l’Ajuntament disposarà a favor de Barcelona Regional, la quantitat de
QUATRE MILIONS CENT MIL EUROS (4.100.000,00.€) com a contraprestació per la realització de
l’objecte del present encàrrec de gestió.
Per tal de garantir una gestió eficient, l’import a satisfer a Barcelona Regional respondrà a costos reals
que en tot cas han de ser iguals o inferiors al valor de mercat, però mai superiors.
El finançament d’aquestes despeses anirà a càrrec de la partida 0501.46421.15011 del pressupost de la
Gerència d’Ecologia Urbana per l’exercici 2018.
Aquesta quantitat s’abonarà en tres pagaments, que es tramitaran:
El 50% de l'import total, això és, 2.050.000,00.- €, un cop aprovat l’encàrrec de gestió.
Un 25% de l’import total, això és, 1.025.000,00.-€, a la finalització del tercer trimestre de l’any.
El restant 25% de l'import total, 1.025.000,00.-€, a la finalització del quart trimestre de l’any.

B

-

A

391.489,24
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Think Tank
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21.451,90
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Presentacions

Data 6-3-2018

42.560,64

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Genbar . Plànol General

De conformitat amb la base vint-i-unena de les Bases d’execució del Pressupost 2018, l’aportació de
l’Ajuntament a Barcelona Regional haurà de tenir la consideració de finançament afectat. Es justificarà,
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per tant, l’aplicació dels fons a les despeses per a les que van ser concedits, mitjançant faig constar del
gerent o equivalent de Barcelona Regional..

4) COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Una primera reunió de constitució i seguiment abans del 30 de d’abril de 2018.
Una segona reunió de seguiment abans del 30 de novembre de 2018.
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Barcelona Regional lliurarà amb l’antelació suficient a la celebració de les reunions de la Comissió, un
informe de seguiment dels projectes que haurà de contenir, com a mínim, la següent informació:
Títol i breu descripció dels projectes.
Tècnic responsable del projecte.
Data d’inici.
Planificació de fases d’execució, si s’escau, i calendari.
Estimació de cost associat desglossat per fase d’execució.
Situació actualitzada: compliment de calendari i pressupost.
Data prevista de finalització i lliurament.

Data 6-3-2018
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La Comissió tindrà com a funció fer el seguiment i control de les feines encarregades durant el període
de vigència de l’encàrrec. A tal efecte es reunirà, com a mínim, en dues ocasions.
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-

El Gerent de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona designarà el representants que
formaran part de la Comissió de Seguiment.
Barcelona Regional haurà de designar i comunicar a l’Ajuntament de Barcelona els dos membres que
formaran part de la Comissió de Seguiment.

5) EXTINCIÓ DE L’ENCÀRREC
Aquest encàrrec de gestió s’extingirà per la realització del seu objecte, el transcurs del seu període
màxim de vigència, la voluntat de la part encomanant i les causes generals establertes en dret.

Barcelona, a 2 de març de 2018

B

La secretària delegada, p. d. 16.10.2015, Iolanda Garcia Ceprià

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

A

Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per un màxim de dos representants de cadascuna
de les parts:
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