ORDRE DEL DIA
De la sessió del 28/11/2017

CONSELL METROPOLITÀ DE L’AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Aprovar l'acta núm. 9 i 10/2017 de la sessió anterior.

PROPOSTES AL CONSELL METROPOLITÀ
I)

DESPATX D’OFICI

II) PROPOSTES D’ACORD
a) Àrea de Presidència
1
Exp. 2058/17
Doc. 1636/17
APROVAR la modificació de l’annex del detall de les subvencions, aportacions i altres ajuts,
d’acord amb la “Base 26_ Subvencions de concessió directa”, pel que es refereix al detall de
les subvencions previstes en el Pressupost de l’AMB en compliment de l’article 22.2 de la Llei
38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions, que es refereix a les subvencions
previstes nominativament al Pressupost de l’AMB tot incorporant les dades següents: nom
complet de la persona o entitat a qui es concedirà, Fundació Catalunya Europa; per un import
de SETANTA MIL EUROS (70.000,00€); i concepte: per a la sostenibilitat social en el marc
de l’observatori mundial metropolità.
APROVAR el conveni de col·laboració que s’adjunta com annex, a signar entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Associació Metròpolis i la Fundació Catalunya Europa,
regulador de la concessió d’una subvenció plurianual 2017-2018 a la Fundació Catalunya
Europa pel desenvolupament d’una iniciativa metropolitana per a la sostenibilitat social en el
marc de l’observatori mundial metropolità.
APROVAR l’atorgament de la subvenció de referència.
CONCEDIR a la Fundació Catalunya Europa una subvenció per import de SETANTA MIL
EUROS (70.000,00€) que suposa un percentatge 18,92% del pressupost total del projecte
subvencionable o actuació subvencionable.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de SETANTA MIL EUROS (70.000,00€), de la
qual TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000,00€) corresponen a l’aportació per al 2017, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària P1020 92000 48923 del Pressupost de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona del 2017, condicionada a l’aprovació de la corresponent
modificació de crèdit i TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000,00€) que corresponen a
l’aportació del 2018 amb càrrec a l’aplicació pressupostària que correspongui en el
pressupost del 2018 amb les anualitats que s’indiquen a continuació:
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Any
2017
2018
TOTAL

Import
35.000 €
35.000 €
70.000 €

L’aprovació de la despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del present
conveni.
FACULTAR a la Sra. Ada Colau i Ballano, Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
per a la signatura de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució a L’Associació Metròpolis i a la Fundació Catalunya Europa.
TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i, a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a
través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
TRASLLADAR a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la
declaració de les obligacions de transparència.
PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d’anuncis d’aquesta entitat.
No consta cap subvenció atorgada a la Fundació Catalunya Europa.

b) Àrea d’Administració i Territori
2
Exp. 1843/15
Doc. 1635/17
NOMENAR com a representant suplent del senyor Josep Maria Carrera Alpuente al Consorci
de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al senyor Salvador Milà i Solsona en
substitució del senyor Francesc Consuegra Giner.
NOTIFICAR el present acord als interessats.
3
Exp. 1843/15
Doc. 1623/17
PROPOSAR a la Junta General de Torre de Collserola, SA el nomenament del senyor Xavier
Paz Penche com a membre del Consell d’Administració de la societat en substitució del
senyor Joan Parralejo Aragoneses.
NOTIFICAR el present acord als interessats.
4
Exp. 2023/17
Doc. 1584/17
APROVAR la mutació demanial subjectiva de la torre de vigilància de la platja del litoral de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que es
formalitzarà en acta administrativa.
APROVAR l’acta de mutació demanial subjectiva que figura a l’expedient per al lliurament i
recepció de la torre de vigilància de la platja del litoral entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
FACULTAR al gerent per a la signatura de l’acta de mutació demanial subjectiva i, en
general, per atorgar tots aquells actes necessaris per a l’execució dels anteriors acords.
NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
5
Exp. 468/17
Doc. 1598/17
APROVAR la pròrroga per a tot l’exercici de 2018 del programa de cessió d’ús temporal de
bicicletes elèctriques propietat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a favor dels empleats
públics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que inclou també l’Institut Metropolità del Taxi
i l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial, d’acord amb el document de
Condicions d’utilització de bicicletes elèctriques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en
règim de cessió aprovat pel Consell Metropolità de 28 de febrer de 2017.
6
Exp. 901096/17
Doc. 1570/17
APROVAR el pagament corresponent a l’aportació econòmica de l’any 2017 al Pla Pensions
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ens dependents, Institut Metropolità del Taxi (IMET) i
Institut Metropolità promoció sòl i gestió patrimonial (IMPSOL), d’acord amb els informes que
figuren con annex d’aquest acord.
7
Exp. 879/17
Doc. 1622/17
AUTORITZAR la modificació dels límits de la distribució plurianual de la despesa per les
actuacions següents, d’acord amb el que estableix la base 18 d’execució del pressupost de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al 2017:
Actuació
Centre Cultural i Cívic
Sant Vicenç dels Horts

Anualitat
2017
2018

Import IVA inclòs
2.407.511,04 €
1.880.997,92 €

8
Exp. 2371/16
Doc. 1575/17
RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci autonòmic per a la coordinació del
sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, ATM, d’acord amb el text que
s’adjunta com annex a aquest acord que contempla les modificacions introduïdes en el text
aprovat mitjançant acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/16/2017, de 21 de
febrer.
RATIFICAR l’aprovació de la proposta de Text refós Estatuts del Consorci autonòmic per a
la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, ATM.
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
NOTIFICAR aquest acord al Consorci autonòmic per a la coordinació del sistema metropolità
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de transport públic de l’àrea de Barcelona, ATM, la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament
de Barcelona.
TRAMETRE aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
9
Exp. 2914/15
Doc. 1589/17
APROVAR La segona addenda al conveni de col·laboració pel manteniment i conservació de
les Rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran via Nord entre l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, de Santa Coloma de
Gramenet, i el Consell comarcal del Barcelonès, així com l’encàrrec de gestió al Consell
Comarcal del Barcelonès per a la gestió dels treballs corresponents al manteniment ordinari.
DELEGAR en la gerència la introducció de modificacions en l’addenda, de caràcter no
substancial, que resultin dels acords d’aprovació de les entitats signatàries, donant-ne compte
de les mateixes al Consell Metropolità.
APROVAR a favor del Consell Comarcal del Barcelonès la despesa de VUIT MILIONS
TRES-CENTS VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS (8.382.305,52 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària de “Manteniment rondes”
de l’exercici 2018.
NOTIFICAR el present acord als ajuntaments de Barcelona, de Sant Adrià de Besòs , de
Santa Coloma de Gramenet, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i al Consell Comarcal del Barcelonès.
TRAMETRE una còpia compulsada de l’addenda al conveni signada a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació , Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya i, a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament del Departament d’afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a
PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura de l’addenda al conveni en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d’anuncis d’aquesta
entitat.
10
Exp. 2914/15
Doc. 1597/17
APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració pel manteniment i conservació de les
rondes de Barcelona al 2017, tram C-32 a signar entre la Generalitat de Catalunya i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
DELEGAR en la gerència la introducció de modificacions en l’addenda al conveni, de caràcter
no substancial, que resultin dels acords d’aprovació de les entitats signatàries, donant-ne
compte de les mateixes al Consell Metropolità.
NOTIFICAR el present acord als ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa
Coloma de Gramenet, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i al Consell Comarcal del Barcelonès.
TRAMETRE una còpia compulsada de l’addenda al conveni signada a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya i, a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a
través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
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PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura de l’addenda al conveni en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d’anuncis d’aquesta
entitat.
11
Exp. 1955/17
Doc. 1494/17
RECONÈIXER, a favor d’ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES, SLP, una despesa de
CATORZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS
(14.663,71€) (IVA inclòs), derivada de l’actualització dels honoraris de projecte de reforma i
ampliació de la piscina municipal de Can Millars a Cornellà de Llobregat.
APROVAR la despesa esmentada a càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 15116 22706
del pressupost de l’AMB per a l’any 2017.
NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
12
Exp. 2045/17
Doc. 1605/17
Atès el que estableix els articles 179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 40 i
següents del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril de desenvolupament d’aquesta Llei en
matèria pressupostària i, la base d’execució 9 del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per al 2017,
S’ACORDA:
APROVAR la modificació del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a
l’exercici 2017 en els termes següents:
ESTAT DE DESPESES
Aplicació Despeses

Descripció

T6010 44200 21401

PROM.V.ELECTRIC: PUNTS DE
RECÀRREGA RÀPID MANT

T6010 92000 22604

DESPESES JURÍDIQUES

Crèdit
Actual
400.000,00
0,00

Modificació
Proposada

Crèdit
Proposat

-72.304,50 327.695,50
72.304,50

72.304,50

EXPOSAR al públic la present modificació del Pressupost durant el període de 15 dies,
segons el que estableix l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març. De no presentar-s’hi
reclamacions, l’acord de modificació quedarà aprovat definitivament.
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell
d’anuncis d’aquesta entitat.
13
Exp. 1958/17
Doc. 1629/17
Atesos els Acords del Consell Metropolità i del Govern de l’AMB en matèria de política
d’habitatge i respecte a la creació d’un nou Operador d’habitatge de lloguer assequible que
tindrà forma de societat mercantil i que al final de la seva formalització s’establirà com
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d’economia mixta, amb participació de capital públic i privat;
Atesa la documentació que figura a l’expedient i els acords assolits per la Comissió d’estudi
constituïda per a la preparació d’aquest expedient d’iniciativa econòmica;
Es proposa al CONSELL METROPOLITÀ
APROVAR INICIALMENT l’exercici de la iniciativa per al desenvolupament de l’activitat
econòmica, en règim de lliure concurrència, consistent en la promoció social d’habitatge de
lloguer en règim de protecció, sota la forma de societat anònima de capital públic, que
esdevindrà d’economia mixta, d’acord amb la Memòria justificativa de la conveniència i
oportunitat d’exercir la iniciativa d’activitat econòmica, que també s’aprova, i de conformitat
amb l’article 243 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 136 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
APROVAR INICIALMENT els Estatuts de l’esmentada societat, així com la proposta de
criteris per a la selecció del futur soci/s de capital privat.
APROVAR INICIALMENT el pressupost financer i el pla de posada en funcionament de
l’activitat, la rendibilitat i l’anàlisi cost-benefici.
SOTMETRE aquest acord a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, a un mitjà de comunicació escrita diària i al
Tauler d’anuncis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
ENTENDRE atorgada l’aprovació definitiva dels anteriors acords en el cas que no es formuli
cap reclamació o al·legació dins el termini esmentat i PUBLICAR-LOS al Butlletí Oficial de la
Província.
FACULTAR indistintament al Vicepresident Executiu i el Gerent per al desenvolupament de
totes aquelles accions de gestió i representació necessàries per a constituir formalment la
Societat, així com per proposar al Consell Metropolità els acords d’administració que siguin
necessaris.
ENCOMANAR a la futura Societat, un cop constituïda formalment, la gestió del procés de
selecció del soci/s privat, mitjançant un procediment de licitació amb negociació d’acord amb
la normativa vigent i seguint els Criteris aprovats en l’Annex 2 de la Memòria, tot considerant
que la Mesa de Contractació d’aquest procediment podrà ser la pròpia de l’AMB i que la
resolució del concurs d’ofertes, l’autorització de l’augment de capital i la transformació de la
societat en mixta ha de ser aprovat pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
NOTIFICAR aquest acord als Ajuntaments metropolitans.

c)

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

14
Exp. 189/16
Doc. 1592/17
DESESTIMAR les al·legacions presentades pels grups metropolitans de Ciutadans i Partit
Popular presentades en data 19 de setembre de 2017 a les Bases i Directrius Reguladores
del Programa Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, 2a
convocatòria, sotmeses al període d’exposició pública en el Consell Metropolità de 25 de juliol
de 2017, per ser qüestions interpretatives i per referir-se a altres qüestions que no són les
Bases i Directrius que es volen aprovar.
APROVAR definitivament les Bases i Directrius Reguladores del Programa Metropolità de
suport a les polítiques socials municipals 2016-2019. 2a convocatòria.
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OBRIR el període de presentació de projectes de la 2a convocatòria a partir de l’aprovació
d’aquest acord.
NOTIFICAR aquest acord als grups metropolitans de Ciutadans i Partit Popular i als 35
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona participants al Programa Metropolità de suport
a les polítiques socials municipals 2016-2019.
d)

Àrea d’Internacional i de Cooperació

15
Exp. 2414/16
Doc. 1546/17
APROVAR l’Addenda al conveni de col·laboració que figura a l’expedient i que regula la
subvenció atorgada a “el Consell d’Alcaldes de l’Àrea Metropolitana de San Salvador
(COAMSS)” i “l’Oficina de Planificació de l’Àrea Metropolitana de San Salvador (OPAMSS)”
per a l’execució del projecte “El Espacio Público como elemento integrador del Desarrollo
económico y social del Área Metropolitana de San Salvador para favorecer la cohesión social
y la convivencia ciudadana”.
FACULTAR al Sr. Alfred Bosch i Pascual, vicepresident de l’Àrea de Internacional i de
Cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la signatura de la present Addenda.
NOTIFICAR la present resolució “al Consell d’Alcaldes de l’Àrea Metropolitana de San
Salvador (COAMSS)” i a “l’Oficina de Planificació de l’Àrea Metropolitana de San Salvador
(OPAMSS)”
TRAMETRE la present resolució i una copia compulsada de l’Addenda signada a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i, a la Direcció General de Relacions Institucionals i
amb el Parlament del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència, a través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura de l’Addenda en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d’anuncis d’aquesta entitat.
16
Exp. 1899/17
Doc. 1576/17
APROVAR el conveni de col·laboració que s’adjunta com annex, a subscriure entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Creu Roja Libanesa (CRL) per dur a terme el projecte
“Gestió de residus sòlids al Municipi d’Amioun, Nord del Líban” per contribuir a l’alleujament
de la crisi ambiental al Líban.
CONCEDIR a la Creu Roja Libanesa (CRL) una subvenció per import de VUITANTA-UN MIL
CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS D’EURO
(81.576,41€) que suposa un 100% del pressupost total del projecte subvencionable.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de VUITANTA-UN MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS
EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS D’EURO (81.576,41€) , de la qual SENTANTADOS MIL EUROS (72.000,00€) corresponen a l’aportació per al 2017, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària C1020 92000 49009 del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del
2017 i NOU MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS
D’EURO (9.576,41€) que corresponen a l’aportació del 2018 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària que correspongui en el pressupost del 2018 amb les anualitats que s’indiquen
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a continuació:
Any
2017
2018
TOTAL

Import
72.000,00 €
9.576,41 €
81.576,41 €

L’aprovació de la despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del present
conveni.
FACULTAR al Sr. Alfred Bosch i Pascual, Vicepresident de l’Àrea de Internacional i de
Cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la signatura de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució a la Creu Roja Libanesa (CRL).
TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i, a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a
través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
TRASLLADAR a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la
declaració de les obligacions de transparència.
PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d’anuncis d’aquesta entitat.
PUBLICAR l’històric de subvencions de concessió directa rebudes per la Creu Roja Libanesa
(CRL) i que són les següents:
Exp.
2602/16

Any
2016

Import
68.826,41€

Concepte
Millora dels assentaments per a la població refugiada

17
Exp. 2022/17
Doc. 1612/17
APROVAR el conveni de col·laboració que s’adjunta com annex, a subscriure entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i la “Un ponte per...” (UPP) per dur a terme el PROJECTE
“Projecte d’emergència al Kurdistan sirià: Contribuir a l’exercici dels drets humans de les
persones refugiades a la regió d’Euphrates”.
CONCEDIR a la “Un ponte per...” (UPP) una subvenció per import de TRENTA-DOS MIL
CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (32.142,86€) que
suposa un 100% del pressupost total del projecte subvencionable.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de TRENTA-DOS MIL CENT QUARANTA-DOS
EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (32.142,86€), de la qual VINT-I-SIS MIL
NOU-CENTS AMB VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (26.922,36€)
corresponen a l’aportació per al 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària C1020 92000
49009 del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2017 i CINC MIL DOSCENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS D’EURO (5.220,50€) que corresponen
a l’aportació del 2018 amb càrrec a l’aplicació pressupostària que correspongui en el
pressupost del 2018 amb les anualitats que s’indiquen a continuació:
Any
2017

Import
26.922,36€
8

2018
TOTAL

5.220,50€
32.142,86€

L’aprovació de la despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del present
conveni.
FACULTAR al Sr. Alfred Bosch i Pascual, Vicepresident de l’Àrea de Internacional i de
Cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la signatura de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució a “Un ponte per...” (UPP).
TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i, a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a
través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
TRASLLADAR a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la
declaració de les obligacions de transparència.
PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d’anuncis d’aquesta entitat.
18
Exp. 2015/17
Doc. 1611/17
APROVAR el conveni de col·laboració que s’adjunta com annex, a subscriure entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i Lesvos Solidarity per dur a terme el projecte “Reciclatge
solidari a Lesbos: contribuïm als drets de les persones refugiades i el dret a la sostenibilitat
ambiental”.
CONCEDIR a Lesvos Solidarity una subvenció per import de CINQUANTA-UN MIL QUATRECENTS TRENTA MIL EUROS (51.430,00€) que suposa un 45,86% del pressupost total del
projecte subvencionable.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de CINQUANTA-UN MIL QUATRE- CENTS
TRENTA MIL EUROS (51.430,00€), de la qual VINT MIL CINC-CENTS NOURANTA-TRES
EUROS (20.593,00€) corresponen a l’aportació per al 2017, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària C1020 92000 49009 del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del
2017 i TRENTA MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS (30.837,00€) que corresponen a
l’aportació del 2018 amb càrrec a l’aplicació pressupostària que correspongui en el
pressupost del 2018 amb les anualitats que s’indiquen a continuació:
Any
2017
2018
TOTAL

Import
20.593,00
30.837,00 €
51.430,00 €

L’aprovació de la despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del present
conveni.
FACULTAR al Sr. Alfred Bosch i Pascual, Vicepresident de l’Àrea de Internacional i de
Cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la signatura de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR la present resolució a Lesvos Solidarity.
TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General d’Administració
9

Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i, a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a
través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
TRASLLADAR a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la
declaració de les obligacions de transparència.
PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d’anuncis d’aquesta entitat.

d)

Àrea de Mobilitat i Transport
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Exp. 3/17
Doc. 1603/17
Atès que l’amortització anticipada de capital de préstecs i leasings subscrits en el marc dels
contractes de servei per les empreses operadores de transport per al finançament de vehicles
adscrits als diferents serveis de transport públic de viatgers de titularitat de l’AMB comporta
una reducció de càrrega financera i per tant un estalvi en les aportacions econòmiques de
l’AMB per a la prestació dels diferents serveis.
Atès que hi ha disponibilitat pressupostària en l’exercici 2017 per fer front a operacions amb
aquesta finalitat.
S’acorda
DONAR DE BAIXA les operacions AD que es relacionen, i que corresponen als serveis que
s’indiquen, per un import total de DOS MILIONS SET-CENTS SETANTA-SIS MIL NOUCENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (2.776.958,11 €) segons el detall
següent.
Empresa
Authosa
Mohn, SL
Rosanbús,
SL
Tusgsal

Servei
Horta - Gràcia
Nocturn
Barcelona,
l'Hospitalet de Llobregat i
altres municipis del Baix
Llobregat
L'Hospitalet, el Prat i altres
municipis
Nocturn Barcelona i altres
municipis de l’àmbit nord de
l’AMB

AD
220169000043

Import (€)
609.000,00

220159000152

720.300,00

220129000218

523.358,11

220170015175

924.300,00

Total

2.776.958,11

AUTORITZAR les despeses que es relacionen, per un import total de TRES MILIONS SETCENTS SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS
(3.706.346,51 €), a favor de les empreses i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
pressupost de l’AMB per a 2017 que s’indiquen.

Empresa

Servei

Mohn, SL

Castelldefels

Aplicació
pressupostària
T6010 44110 47913

Import (€)
20.376,56
10

Oliveras, SL
Tusgsal

Concessió U1
Concessió U2
Barcelonès Nord
Total

T6010 44110 47914
T6010 44110 47915
T6010 44110 47910

96.198,90
367.814,01
3.221.957,04
3.706.346,51

SATISFER els imports que es relacionen, per un total de SET MILIONS NOU-CENTS CINC
MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (7.905.921,28 €), a favor
de les empreses operadores i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost
de l’AMB per a 2017 que s’indiquen, destinats a l’amortització anticipada dels següents
préstecs i leasings subscrits per al finançament de vehicles adscrits a serveis de transport
públic de viatgers de titularitat de l’AMB, en el marc de les aportacions econòmiques a compte
del finançament del dèficit dels serveis corresponents a l’exercici 2017 i conforme es
contempla en els respectius contractes.
NOTIFICAR el present acord a les empreses MOHN, S.L., OLIVERAS, S.L. i TUSGSAL.
20
Exp. 1858/17
Doc. 1559/17
APROVAR el conveni de col·laboració que figura a l’expedient a signar entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i Tramvia Metropolità, SA que té per objecte regular la utilització
dels títols socials de l’AMB a la xarxa tramviària explotada per aquesta empresa, així com la
compensació econòmica que se’n deriva.
AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de l’empresa Tramvia Metropolità, SA la despesa
plurianual estimada d’UN MILIÓ CENT TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS
(1.135.816,-€), 10% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria T6010 44110 47932
o aquella que correspongui en els pressupostos dels exercicis futurs amb les anualitats que
s’indiquen a continuació:
Any
2018
2019
2020
2021

Import
10% IVA inclòs
281.512 €
283.096 €
284.768 €
286.440 €

L’aprovació d’aquesta despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del present
acord.
FACULTAR el Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat i Transport per a la signatura de l’esmentat
conveni.
NOTIFICAR el present acord a Tramvia Metropolità, SA.
TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, i a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a
través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d’anuncis d’aquesta entitat.
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Exp. 1857/17
Doc. 1557/17
APROVAR el conveni de col·laboració que figura a l’expedient a signar entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i Tramvia Metropolità del Besòs, SA (Trambesòs) que té per
objecte regular la utilització dels títols socials de l’AMB a la xarxa tramviària explotada per
aquesta empresa, així com la compensació econòmica que se’n deriva.
AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de l’empresa Tramvia Metropolità del Besòs, SA la
despesa plurianual estimada de VUIT-CENTS NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS
EUROS (809.292,00 €), 10% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria T6010
44110 47933 o aquella que correspongui en els pressupostos dels exercicis futurs amb les
anualitats que s’indiquen a continuació:

Any

Import
10% IVA inclòs

2018

198.044 €

2019

200.860 €

2020

203.720 €

2021

206.668 €

L’aprovació d’aquesta despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del present
acord.
FACULTAR el Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat i Transport per a la signatura de l’esmentat
conveni.
NOTIFICAR el present acord a Tramvia Metropolità del Besòs, SA.
TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, i a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a
través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del conveni en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d’anuncis d’aquesta entitat.
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Exp. 3/17
Doc. 1530/17
APROVAR les despeses que es relacionen, per un import total de QUATRE MIL CINCCENTS EUROS (4.500,- €) pel període que s’indica, a favor de les empreses operadores de
transport que s’especifiquen, pels imports, conceptes i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del pressupost de l’AMB per a 2017 que es detallen, conforme al que
s’assenyala a l’informe annex.
SATISFER aquests imports a les empreses operadores de transport amb el fraccionament i
la periodicitat que estableixen els respectius contractes de serveis o convenis específics.
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Aportacions Tarifació Social
Import (€)

Empresa

Aplicació
pressupostària

Aportació a compte
en concepte de:

Periodicitat
pagaments 2017

MOHN, SL

T6010 44110 47931

Servei Nocturn Baix
Llobregat

Novembre i
Desembre

3.800,-

TCC, SA

T6010 44110 47940

Servei ZAL (línea
PR4)

Novembre i
Desembre

700,4.500,-

23
Exp. 2027/17
Doc. 1594/17
APROVAR un increment tarifari per al Servei del Taxi per a l’any 2018, segons la proposta
de tarifes que s’adjunta en annex. Aquesta proposta va ser informada favorablement pel
Consell d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi en sessió de 9 de novembre de 2017.
COMUNICAR aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya als efectes oportuns.
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Exp. 129/17
Doc. 1459/17
APROVAR els resultats corresponents a l’aplicació durant l’any 2016 del conveni signat el 7
de setembre de 1995 amb l’Ajuntament del Papiol als efectes d’ampliar els beneficis del
sistema metropolità de tarifació social als ciutadans del municipi del Papiol, dels quals en
resulta una aportació econòmica de l’esmentat Ajuntament a l’AMB de MIL SET-CENTS DEU
EUROS (1.710,00 €).
SOL·LICITAR a l’Ajuntament del Papiol l’import de MIL SET-CENTS DEU EUROS (1.710,00
€) en concepte de la compensació econòmica corresponent a l’any 2016 derivada de
l’aplicació de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament del Papiol.
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Exp. 133/17
Doc. 1457/17
APROVAR els resultats corresponents a l’aplicació durant l’any 2016 del conveni signat el 12
de març de 2001 amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat als efectes d’ampliar els
beneficis del sistema metropolità de tarifació social als ciutadans de 62 a 64 anys del municipi
d’Esplugues de Llobregat dels quals en resulta una aportació econòmica de l’esmentat
Ajuntament a l’AMB de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (22.598,48 €).
SOL·LICITAR a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l’import de VINT-I-DOS MIL CINCCENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (22.598,48 €) en
concepte de la compensació econòmica corresponent a l’any 2016 derivada de l’aplicació de
l’esmentat conveni.
NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
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26
Exp. 583/17
Doc. 1455/17
APROVAR els resultats corresponents a l’aplicació durant l’any 2016 del conveni signat el 17
de setembre de 1992 amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès als efectes d’ampliar els
beneficis del sistema metropolità de tarifació social als ciutadans del municipi de Cerdanyola
del Vallès, dels quals en resulta una aportació econòmica de l’esmentat Ajuntament a l’AMB
de TRES MIL SEIXANTA EUROS (3.060,00 €).
SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès l’import de TRES MIL SEIXANTA
EUROS (3.060,00 €) en concepte de la compensació econòmica corresponent a l’any 2016
derivada de l’aplicació de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
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Exp. 1154/17
Doc. 1456/17
APROVAR els resultats corresponents a l’aplicació durant l’any 2016 del conveni signat el 17
de setembre de 1992 amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts als efectes d’ampliar els
beneficis del sistema metropolità de tarifació social als ciutadans del municipi de Sant Vicenç
dels Horts, dels quals en resulta una aportació econòmica de l’esmentat Ajuntament a l’AMB
de CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS (14.490,00 €).
SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts l’import de CATORZE MIL QUATRECENTS NORANTA EUROS (14.490,00 €) en concepte de la compensació econòmica
corresponent a l’any 2016 derivada de l’aplicació de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
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Exp. 1156/17
Doc. 1458/17
APROVAR els resultats corresponents a l’aplicació durant l’any 2016 del conveni signat el 17
de setembre de 1992 amb l’Ajuntament de Molins de Rei als efectes d’ampliar els beneficis
del sistema metropolità de tarifació social als ciutadans del municipi de Molins de Rei, dels
quals en resulta una aportació econòmica de l’esmentat Ajuntament a l’AMB de DOS MIL
CENT EUROS (2.100,00 €).
SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Molins de Rei l’import de DOS MIL CENT EUROS (2.100,00
€) en concepte de la compensació econòmica corresponent a l’any 2016 derivada de
l’aplicació de l’esmentat conveni.
NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei.
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Exp. 3064/14
Doc. 1542/17
Atesos els acords presos pel Consell d’Administració de l’ATM de data 14 de desembre de
2016 que consten a l’expedient es proposa:
APROVAR I RECONÈIXER un increment de l’aportació de l’AMB a l’ATM per a l’exercici
14

2017 de DOS MILIONS TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES
EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (2.339.833,95€), amb càrrec a l’aplicació de
despeses X1050 44110 46710 “TC a l’ATM” del pressupost de l’AMB per a 2017, fixant-se
com a transferència total de l’exercici 114.420.334,32€.
L’efectivitat d’aquest acord resta condicionada a la disponibilitat de crèdit a l’aplicació
pressupostària de despeses assenyalada mitjançant l’aprovació de la corresponent
modificació del pressupost.
APROVAR l’actualització del Contracte Programa entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) per al període 2014-2017,
que suposa una subvenció total de l’ATM a l’AMB de 97.243.450,40€ i representa un
increment de l’aportació prevista inicialment en el pressupost de l’AMB per a l’exercici de
1.709.890,40€.
FACULTAR indistintament al Vicepresident i/o Gerent per a la realització dels tràmits que s’hi
puguin derivar.
AUTORITZAR a Transports de Barcelona, S.A. i a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A
per a aprovar les modificacions del Contracte Programa per al període 2014-2017 aprovades
en el Consell d’Administració de l’ATM de data 14 de desembre de 2016.
NOTIFICAR aquest acord a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, a Transports
de Barcelona, S.A. i a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
ACTUALITZAR l’aportació definitiva a l’ATM corresponent a l’exercici 2017 inclosa en el Pla
Estratègic 2017-2019 de subvencions, aportacions i altres ajusts institucionals de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona aprovat pel Consell Metropolità de data 30 de maig de 2017.

e)

Àrea de Medi Ambient
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Exp. 400313/06
Doc. 1579/17
Vist l’informe emès per la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus, en relació a
l’increment de despesa per la gestió de la planta de transferència de l’AMB a Viladecans i el
transport dels materials a instal·lacions de tractament i/o disposició, adjudicada a l’empresa
Tratamiento Industrial de Residuos, S.A. (TIRSSA), passant de gestionar 325.000 tones a
367.549 tones de residus durant l’any 2017, sense que això suposi una modificació de
contracte, ja que es troba dintre del límit establert a la clàusula quarta del plec de condicions
tècniques del contracte.
En virtut de tot l’anterior es proposa al Consell Metropolità, l’adopció del següent acord:
APROVAR una despesa complementària de QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL TRESCENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (438.314,50 €) en favor de
l’empresa esmentada, derivada de l’augment de tones de residus gestionades durant l’any
2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària A30001622022745 del pressupost de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per a 2017.
NOTIFICAR el present acord a TIRSSA.
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Exp. 374/17
Doc. 1574/17
APROVAR a favor Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, SA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària A2040/17200/22735:
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 la despesa de DOS MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTACINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (2.847.635,12 €), IVA exclòs, corresponent a les
despeses directes d’explotació i manteniment de les infraestructures de sanejament en
alta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’any 2017.
 la despesa de SIS-CENTS SETANTA-SET MIL NORANTA-UN EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (677.091,42 €), IVA exclòs, corresponent a l’Impost
d’Hidrocarburs per a l’any 2017.
 la despesa de TRES-CENTS VUITANTA-CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (385.645,80 €), IVA exclòs, corresponent a les
despeses indirectes per a la realització de la gestió d’instal·lacions de les plantes
depuradores i col·lectors metropolitans durant l’any 2017.
SOL·LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua l’atribució de les esmentades quantitats.
NOTIFICAR el present acord a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del
Cicle Integral de l’Aigua, SA, i a l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Exp. 502/16
Doc. 1569/17
Aigües de Barcelona va interposar un recurs contenciós administratiu en data 22 de juliol de
2016 contra els acords del Consell Metropolità de dates 26 d’abril i 28 de juny de 2016
referents a la contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment de la planta de
tractament de fangs de Sant Adrià de Besòs i va sol·licitar judicialment la suspensió cautelar
de l’execució dels acords recorreguts mentre duri la tramitació del procediment.
Es tracta d’un servei públic d’obligada prestació i que no es pot aturar la prestació del servei
durant el termini de resolució del procediment judicial.
En virtut de l’anterior es proposa al Consell Metropolità l’adopció dels següents acords,
APROVAR la tercera prolongació del contracte de concessió de Tractament Metropolità de
Fangs, SL, METROFANG, d’acord amb l’article 235.a) del Decret 179/1995, del 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que estableix com
a obligació del contractista fer-se càrrec de la prestació del servei fins que un altre es faci
càrrec de la gestió o fins que sigui necessari aturar l’explotació, fixant inicialment com a
termini previst d’aquesta prolongació des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018.
APROVAR una despesa de NOU MILIONS CINC-CENTS TRENTA-SET MIL CENT
SEIXANTA-TRES EUROS (9.537.163,00 €), IVA exclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària A2040/17200/22731 del pressupost de l’AMB de l’any 2018.
APROVAR una despesa d’UN MILIÓ CENT QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS
EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.147.822,94 €), IVA exclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària A2040/17200/22731 del pressupost de l’AMB de l’any 2017,
corresponent a la diferència entre l’atribució de fons provisional i l’atribució de fons definitiva
de l’ACA per al 2017.
DONAR DE BAIXA el saldo de DOS MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA I UN MIL TRESCENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.461.364,50 €), IVA
exclòs, de l’AD 220169000414.
NOTIFICAR el present acord a Tractament Metropolità de Fangs, SL, METROFANG, i a
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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III) PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
1
Proposta que presenta el Grup del Partit Popular:
El Consell Metropolità acorda:
1).- Encarregar un informe per tal de conèixer els orígens dels alts nivells de contaminació i
de dioxines que afectarien als municipis de Sant Adrià del Besós, Badalona i Barcelona, als
voltants de la zona del Fòrum, Parc Fluvial i desembocadura del Besòs.
2).- Encarregar una auditoria per avaluar la pol·lució i el compliment de les mesures de
prevenció i seguretat de la central de gestió de residus de Sant Adrià del Besòs (TERSA).
3).- Sol·licitar a la Direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya un estudi
dels nivells de contaminació als voltants de la zona del Fòrum, Parc Fluvial i desembocadura
del Besòs, que afectarien als municipis de Sant Adrià del Besós, Badalona i Barcelona.
Encarregar un informa per tal

IV) PRECS
1
Que el Govern Metropolità posi en marxa, en un període de 4 mesos, la digitalització dels
expedients de Consell Metropolità i Comissions, posant a partir de llavors la documentació en
un espai web habilitat a l’efecte, al que podran accedir els grups metropolitans desprès de la
convocatòria de les reunions.

V) MOCIONS
VI) PRECS I PREGUNTES

El secretari general accidental,
Sebastià Grau Àvila
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