
Secretaria General

CG 9/20 1/14

COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 DE MARÇ DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 27 de febrer de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (2019_RH_17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Helena Gausí Justo
(mat. 9100074) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en
Psicologia,  amb  destinació  a  l’EAL  (Equip  d’Assessorament  Laboral),  del  Departament
d’Atenció  i  Assessorament  de  l'Institut  Municipal  de  Persones  amb  Discapacitat  on
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Psicologia - Serveis socials, codi
22FA1BIBA19  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  com  a  psicòloga.  La  dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984,
de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions
Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al
Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2. – (50/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Tovar Mongay (mat.
5100022) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb la
categoria  professional  d’Auxiliar  Administratiu,  amb  destinació  al  Departament  de
Reclamacions de Multes i Infraccions de la Direcció de Relacions amb els Contribuents i
Reclamacions  de  l’Institut  Municipal  d’Hisenda,  on  ocupa  el  lloc  de  treball
d’Administratiu  (16FCXSCSC06),  i  una  activitat  privada  per  compte  d’altri  de  monitor
de basquetbol a la Fundació Champagnat (Champagnat). La dedicació professional
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984,
de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions
Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al
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Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

3. – (68/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena Also (mat.
6072602) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant, amb
la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al Departament
de  Serveis  Jurídics  de  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona,  desenvolupant  les  funcions
pròpies  d’un  lloc  de  treball  de  Tècnica  Superior  en  Dret  (22FA1BIBA15),  i  l’activitat
pública com a professora associada, a temps parcial de la Universitat de Barcelona, pel
curs acadèmic 2019-2020, des del dia 15 de setembre de 2019 fins al 14 de setembre
de 2020. La dedicació a la docència universitària i la de ponent serà a temps parcial i
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present
autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de
26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització  perdrà  vigència  per
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

4. – (1054/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó
(mat. 77350) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
acumulació de tasques, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió,
amb destinació a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de
Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i
l’  activitat  privada per  compte propi  com a arquitecta.  La  dedicació  professional  total
entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a arquitecta per compte
propi  i  l’exercici  de  professora  associada  a  temps  parcial  de  la  Universitat  Politècnica
de Catalunya (UPC), no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l’Administració  Pública  atès  l’article  13  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de les  Administracions  Públiques.  La  present
autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

5. – (1817/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria del Mar Dotú
Guri, (mat. 8100022) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al
Departament Jurídic  de l’Institut  Municipal  de Mercats  de Barcelona,  on ocupa el  lloc
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de  treball  de  Tècnica  Superior  en  Dret,  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  com  a
advocada. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i
defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà
assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells
assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus organismes hi tinguin
relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

6. – (1/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Mercè March
Clarasó (mat. 11100045) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
per substitució, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb
destinació  a  la  Direcció  de  Serveis  Jurídics,  Contractació  i  Patrimoni  de  l’Institut
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball
de Tècnica Superior en Dret (codi 22FA1BIBA15), i  l’activitat privada per compte propi
com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc
podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en
aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi
tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la
jornada  laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a
l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i  altres  previsions  que  es
contenen  en  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

7. – (2/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Amanda Blanch Guillem
(mat. 11100009) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant,  amb  la  categoria  professional  d’Auxiliar  administrativa,  amb  destinació  al
Departament de Gestió de Comunitats, Locals i Aparcaments de l’Institut Municipal de
l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Auxiliar
administrativa,  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  com  a  Coordinadora  General  de
Màster de Psicologia Forense i Criminal a l’Institut de Formació Continua – IL3, durant
el curs 2019-2020. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la
jornada  laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a
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l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i  altres  previsions  que  es
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

8. – (37/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó (mat.
77350) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per acumulació de
tasques, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a
la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella, on ocupa
el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat pública com
a professora associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
pel curs acadèmic 2019-2020, des de l’1 de febrer de 2020 fins el 31 de juliol de 2020.
La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-
se en horari no coincident amb el municipal. La dedicació professional total entre
ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de professora associada a temps
parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i l’exercici de l’activitat privada
per compte propi com a arquitecta, no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei  53/1984, de 26 de
desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques.
La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics,
a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,
la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

9. – (71/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisenda Mitjà González
(mat. 78218) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa
amb  la  categoria  professional  d’Auxiliar  Administrativa,  amb  destinació  al
Departament d'Administració i Personal de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia
Global,  Feminismes  i  LGTBI,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Auxiliar  Administrativa
(14FC2BIBA01),  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  de  traducció  i  revisió  de
documentació  de  l’àmbit  farmacèutic,  i  d’administració  solidària  de  l’empresa
PHARMALEXIC SL, de la qual és sòcia. La dedicació professional privada no podrà
superar  la  meitat  de  la  jornada  laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present
autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

10. – (101/2020) CONVOCAR 100 places de Caporal/a de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament
de Barcelona, mitjançant concurs-oposició, en torn de promoció interna, i APROVAR
les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Intranet de
l’Ajuntament  de  Barcelona.  DONAR COMPTE de  la  present  resolució  a  la  Comissió  de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

11. – (102/2020) CONVOCAR 50 places de Sergent/a de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament
de Barcelona, mitjançant concurs-oposició, en torn de promoció interna, i APROVAR
les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Intranet de
l’Ajuntament  de  Barcelona.  DONAR COMPTE de  la  present  resolució  a  la  Comissió  de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

12. – (103/2020) CONVOCAR 25 places de Sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana de
l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs-oposició, en torn de promoció interna i
APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la
Intranet  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  DONAR  COMPTE  de  la  present  resolució  a  la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

13. – (119/2020) ESTRUCTURAR els òrgans de la Guàrdia Urbana, adscrita a la Gerència de
Seguretat i Prevenció, amb les denominacions i funcions que es detallen als annexos.
PUBLICAR la present resolució a la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

14. – (20000112 (0043/20)) MODIFICAR el punt 3 de la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars del contracte 20000112 que té per objecte el servei de
conceptualització dels projectes webs i Progressive Web Apps que determini la
Direcció de Comunicació Digital  de l’Ajuntament de Barcelona,  en el  sentit  de canviar
un  dels  membres  del  comitè  d’experts.  Així,  on  diu:  “Xavier  Barandiaran  Irastorza,
Doctor  en  Sociologia  per  la  Universitat  de  Deusto.”  Ha  de  dir:  “Arnau  Monterde
Mateo,  Director  de  Serveis  d’Innovació  Democràtica,  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,
Ciència i Comunitat". DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

15. – ()  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 5 de març de 2020.

16. – (3-017/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-017/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.820.139,03  euros,  per  atendre  transferències
de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució
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d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
20022491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

17. – (3-018/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-018/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 143.894,00 euros, per fer front a despeses per la
gestió en la recaptació de la taxa de clavegueram, de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  20022591;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

18. – (2020GAMI_01) APROVAR la revisió de les tarifes i cànons aplicables als aparcaments
de concessió municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de març de 2020 en base a
la  variació semestral  (juny 2019 – desembre 2019) de l’IPC de Catalunya que ha estat
del 0,3%,  d’acord amb l’informe del tècnic del Departament Estratègic de la Mobilitat
de  19  de  febrer  2020 que s’incorpora  a  l’expedient,  i  en  compliment  del  que disposa
l’Acord de 12 de juliol de 2007 de la Comissió de Seguretat i Mobilitat.

19. – (20200210) AUTORITZAR i DISPOSAR l'import de 512.072,72 euros a favor d'Aigües de
Barcelona, Empresa Metropolitana Gestió Integral de l'Aigua, SA amb NIF A66098435,
per atendre les despeses relatives al consum d'aigua per al funcionament de les fonts i
llacs ornamentals de la ciutat de Barcelona durant l'any 2020, amb càrrec al
pressupost 2020 i a la partida 0502 22121 16111 i d'acord amb el que sol·licita el cap
del departament del cicle de l'aigua en informe justificatiu, de 17 de febrer d'enguany,
adjunt a l'expedient.

Districte de Ciutat Vella

20. – (18g210) DESESTIMAR la sol·licitud de reversió efectuada el 25 de maig de 2018 pel Sr.
Pablo Cervera Roux, en nom i representació dels Srs. Rosa, Georgina i José Ramón
Estop Capdevila i el Sr. Joaquín Estop Marqués, com a titulars del dret de reversió que
ostenten sobre la finca situada al carrer Mestres Casals i Martorell, 16, qualificada
d’equipaments  de  nova  creació  de  caràcter  local  (clau  7b)  pel  Pla  Especial  Urbanístic
per a la regulació del nou equipament assistencial al solar del carrer Mestres Casals i
Martorell 2-16, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, aprovat definitivament
el  25  d’octubre  de  2019,  publicada  al  BOPB  el  2  de  desembre  de  2019,  d’acord  amb
l’establert  als  articles  53,  54  i  55  de  la  Llei  d’expropiació  forçosa  i  l’article  64  del
Reglament  de  la  Llei  d’expropiació  forçosa,  pels  motius  que  figuren  a  l’informe  de  la
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 14 de
febrer  de  2020,  que  a  efectes  de  motivació  s’acompanya  al  present  i  es  té  per
íntegrament reproduït.

21. – (1BD 2017/134) APROVAR inicialment el Projecte del casal de gent gran i residència
temporal  per  a  persones  adultes  amb  risc  d’exclusió  social,  situat  al  carrer  Mestres
Casals i  Martorell 2-16, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal,
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d’acord  amb  l’Informe  de  Conformitat  Tècnica  del  Projecte  que  figura  a  l’expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
4.482.075,88  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor  afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord  amb  allò
que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als
interessats  en  aquest  procediment;  i  SOTMETRE’L  a  informació  pública,  durant  un
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Districte de Sants-Montjuïc

22. – (19g303)  RESOLDRE  l’al·legació  presentada  durant  el  termini  d’informació  pública  de
l’aprovació  inicial  de  la  relació  de  béns  i  drets  afectats  per  l’expropiació  de  la  finca
núm. 15-17 del carrer Número Dos (Zona Franca), en els termes que figuren en
l’informe emès per la  Direcció de Serveis  de Gestió Urbanística de l’Institut  Municipal
d’Urbanisme  de  Barcelona  de  12  de  febrer  de  2020,  que  consta  a  l’expedient  i  a
efectes de motivació es dóna per íntegrament reproduït; APROVAR definitivament la
relació  de  béns  i  drets  afectats  per  l’expropiació  de  la  finca  núm.  15-17  del  carrer
Número Dos (Zona Franca), qualificada de zona industrial (Clau 22a) per la Modificació
del  Pla  de  Millora  Urbana  del  Sector  BZ  i  estructuració  de  la  vialitat  de  l’illa  de
l’emplaçament,  al  polígon de la  Zona Franca,  aprovada definitivament el  22 de febrer
de  2019  i  publicada  al  BOPB  el  8  d’abril  de  2019,  inclosa  al  subàmbit  BZ-2;  INICIAR
l’expedient d’expropiació; NOTIFICAR individualment als afectats l’inici de l’expropiació
per a que en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, en
cas  que  no  ho  hagin  fet  a  la  fase  d’informació  pública,  i  proposin  el  preu  en  què  els
valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser-ne ocupants, a fi
d’intentar  el  tràmit  d’avinença  previst  a  l’article  24  de  la  Llei  d’Expropiació  Forçosa  i
155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants dels immobles i
a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el termini màxim de
cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, previ pagament o dipòsit de la
indemnització  que  si  s’escau  pugui  correspondre  i,  en  el  supòsit  que  transcorregut
l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; INICIAR la peça separada de
preu  just,  d’acord  amb  allò  establert  a  l’article  29  de  la  llei  d’Expropiació  Forçosa  i
concordants del seu Reglament i a l’article 157 i següents del Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals; PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents
anuncis al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació a la
província, amb  publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada
definitivament.

23. – (19PL16690) PRORROGAR pel termini de quinze dies, el període d’exposició pública del
Pla Especial Urbanístic Integral per a la concreció d’ús i determinació de les condicions
de  l’edificació  de  la  parcel·la  del  carrer  Comtes  de  Bell-Lloc  76-78  de  Barcelona;
promogut per Funeraria San Ricardo SL; acordat per la Comissió de Govern, en sessió
de  23  de  gener  de  2020,  atesos  els  motius  exposats  a  l’informe  de  la  Direcció  de
Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a
aquest  acord;  DETERMINAR,  per  tant,  que  l’exposició  pública  finalitzarà  el  dia  26  de
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març  de  2020;  PUBLICAR  l’acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

24. – (19PL16749) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de l’equipament on s’ubica l’Església
de  Santa  Maria  de  Sants;  promogut  per  l’Arquebisbat  de  Barcelona;  EXPOSAR-LO  al
públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al  Consell  Municipal per a la seva aprovació
definitiva  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i
Mobilitat.

Districte de Gràcia

25. – (19PL16738) PRORROGAR pel termini de quinze dies el període d’exposició pública del
Pla  Especial  Urbanístic  per  a  la  regulació  de  l’equipament  situat  al  carrer  de  les
Camèlies  13-17  al  Districte  de  Gràcia,  d’iniciativa  municipal  a  proposta  del  Consorci
d’Educació  de  Barcelona;  acordat  per  la  Comissió  de  Govern,  en  sessió  de  19  de
desembre de 2019, atesos els motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament  que  consta  a  l’expedient  i  a  efectes  de  motivació  s’incorpora  a  aquest
acord;  DETERMINAR,  per  tant,  que l’exposició  pública  finalitzarà el  dia  30 de març de
2020;  PUBLICAR  l’acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Nou Barris

26. – (20g52)  RESOLDRE  l’advertiment  del  propòsit  d’iniciar  expedient  d’expropiació  per
ministeri  de la llei,  conforme a l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  de  Catalunya,  formulat  per  la
senyora Maria de las Mercedes Tarragó Vastapane i el senyor Juan Antonio Tarragó
Vastapane,  el  7  d’agost  de  2017,  en  relació  a  la  finca  núm.  12LI  del  passeig  de  la
Pineda, qualificada de parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b), i cases
separades (clau 20a9 IV.V) pel Pla Especial de Reforma Interior de Vallbona, aprovat
definitivament el 19 de juliol de 1989, i de sistema ferroviari (clau 3), pel Pla General
Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 19 de juliol de 1976, en el següent
sentit:  1er)  DECLARAR  PROCEDENT  l’esmentat  advertiment  pel  que  respecta  a
3.319,77 metres quadrats de la finca qualificats de parcs i jardins de nova creació de
caràcter local (clau 6b) i cases separades (clau 20a9 IV.V) per PERI de Vallbona; 2on)
DECLARAR  INCOMPETENT  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  la  tramitació  de
l’esmentat advertiment, d’acord amb l’establert a l’apartat 1er i 4art, lletra e) del Text
Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  en  relació  als  697,23  metres  quadrats  de  la  finca  núm.
12LI del passeig de la Pineda qualificats de xarxa ferroviària (clau 3) pel Pla General
Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976; 3er) DONAR
TRASLLAT  de  l’esmentat  advertiment  a  l’administració  pública  competent,  als  efectes
escaients,  tot  això en base als  motiu que figuren a l’informe de la  Direcció de Serveis
de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme,  entitat  pública  empresarial
de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  12  de  febrer  de  2020,  que  a  efectes  de  motivació
s’acompanya a la present i es té per íntegrament reproduït
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Districte de Sant Martí

27. – (13gu47) APROVAR, a l'empara de l'article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  i  de  l’article  192.5  del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
i de conformitat amb l’acord adoptat per l’Assemblea general extraordinària celebrada
el 22 de gener de 2020, la modificació de l’article tercer del Estatuts socials de la Junta
de compensació del Polígon d’actuació urbanística delimitat per la Modificació puntual
del  Pla  general  metropolità  per  a  la  transformació  urbanística  de  l’àmbit  discontinu
comprès per la parcel·la B del Pla de millora urbana d’ordenació de la parcel·la situada
en el carrer Àlaba 122*130 i el centre comercial Glòries, amb el següent redactat:
“Articulo 3. Domicilio. 1.- El domicilio de la junta se establece en Plaza Gal·la Placidia 1-
3, Escalera B, 16º 2ª 08006 Barcelona. 2.- El domicilio se puede traslladar a otro lugar
por acuerdo de la Asamblea General, y se tiene que comunicar al ayuntamiento de
Barcelona, con la finalidad de solicitar su inscripción en el Registro de entidades
urbanísticas  colaboradores”.  PUBLICAR  aquest  acord  al  Butlletí  oficial  de  la  província
de Barcelona. SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, a l'empara de l'article 205.1 e) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  la  inscripció  de  la  modificació  de
l’article  tercer  dels  estatuts  de  l’esmentada  Junta  en  el  Registre  d’entitats
urbanístiques  col·laboradores.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

Districte de Sants-Montjuïc

28. – (20C00010) INICIAR l'expedient per a la Concessió de serveis per a la gestió i explotació
dels camps de futbol Julià de Capmany, La Satàlia, Ibèria, La Bàscula i la pista
poliesportiva La Bàscula i dels espais destinats a servei de bar-cafeteria de La Satàlia i
La Bàscula del Districte Sants-Montjuïc, amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 20C00010, APROVAR els estudis de viabilitat
econòmic-financers de la concessió de serveis per a la gestió i explotació dels camps
de futbol Julià de Capmany, La Satàlia, Ibèria, La Bàscula i la pista poliesportiva La
Bàscula i dels espais destinats a servei de bar-cafeteria de La Satàlia i La Bàscula;
APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i annexes, el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte i annexes, que han de regir el
contracte; CONVOCAR  licitació mitjançant tramitació ordinària i per procediment
restringit,  d’acord  amb  allò  que  disposen  els  articles  116,  117  i  131.2  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic; PUBLICAR la convocatòria de licitació corresponent;
AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 220.812,89 euros, en concepte
d’aportació màxima de la subvenció i  amb càrrec a les partides i  als pressupostos que
s’indiquen en aquest mateix document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient  en  el/s  pressupost/os  posterior/s  a  l’actual;  DELEGAR  en  la  Mesa  de
Contractació  l’encàrrec  d’examinar  la  documentació  administrativa  presentada  amb
les sol·licituds  de participació i de determinar quines sol·licituds donen compliment als
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requisits de capacitat i solvència exigits; i DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

29. – (20200077 IMHAB)  APROVAR,  per  causa d’interès  social  i  d’acord amb el  que disposa
l’article  15 de la  Llei  4/2016,  de 23 de desembre,  de mesures  de protecció  del  dret  a
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, l’expropiació temporal de l’ús
de l’habitatge situat al carrer Vidal i  Guasch núm. 3, 2n 1a, amb una superfície útil  de
66,35 m2, propietat de BANKIA, S.A.U.; Inscripció en el Registre de la Propietat número
13 de Barcelona, en el en el foli 221 del tom 2.101, llibre 60 de la secció 1ª A, finca
4754;  referència  cadastral:  1187515DF3818G0008LG.  EXPROPIAR  l’ús  que  tindrà  una
durada de 10 anys i aquest termini es computarà a partir de la data d’ocupació efectiva
de l’habitatge una vegada aquest s’hagi adequat, si fos escaient. ESTABLIR com a preu
just la quantitat d'11.413,20 euros, que s’abonarà a la propietat en la data d’ocupació
efectiva de l’habitatge.  LLIURAR a l’Institut  Municipal  de l’Habitatge i  Rehabilitació de
Barcelona  la  quantitat  d'11.413,20  euros,  amb  càrrec  a  l’obligació  reconeguda  per
l’Institut; ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada expropiació, així com la gestió
i administració de la referida finca per tal de destinar-la a habitatge de lloguer social
assequible. DONAR per complert el tràmit de declaració de la necessitat de l’ocupació
de  l’habitatge  amb  la  declaració  de  la  urgència  d’ocupació  i,  en  conseqüència,
PROCEDIR a l’ocupació immediata de l’habitatge objecte de l’expedient en un termini
màxim de quinze dies. REMETRE ofici amb còpia certificada del present acord per tal
que  per  part  del  Registrador  de  la  Propietat  es  practiqui  sobre  la  finca  l’anotació
preventiva  que  pugui  correspondre  per  raó  del  present  expedient  d’expropiació
forçosa per via d’urgència.

30. – (20200078 IMHAB)  APROVAR,  per  causa d’interès  social  i  d’acord amb el  que disposa
l’article  15 de la  Llei  4/2016,  de 23 de desembre,  de mesures  de protecció  del  dret  a
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, l’expropiació temporal de l’ús
de l’habitatge situat al carrer Llobera 98, 1r 4a, amb una superfície de 63 m2. Inscripció
en el Registre de la Propietat número 13 de Barcelona, en el foli 145 del tom 3.059,
llibre 1.015, finca de la secció 1a A número 4624 (abans 4007); referència cadastral:
129191DF3819A0015MT. Titular registral: Sociedad de Gestión de Activos procedentes
de la Reestructuración Bancaria (SAREB). EXPROPIAR l’ús que tindrà una durada de 10
anys  i  aquest  termini  es  computarà  a  partir  de  la  data  d’ocupació  efectiva  de
l’habitatge una vegada aquest s’hagi adequat, si fos escaient. ESTABLIR com a preu just
la  quantitat  de  11.413,20  euros  que  s’abonarà  a  la  propietat  en  la  data  d’ocupació
efectiva de l’habitatge.  LLIURAR a l’Institut  Municipal  de l’Habitatge i  Rehabilitació de
Barcelona  la  quantitat  de  11.413,20  euros,  amb  càrrec  a  l’obligació  reconeguda  per
l’Institut, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada expropiació, així com la gestió
i administració de la referida finca per tal de destinar-la a habitatge de lloguer social
assequible. DONAR per complert el tràmit de declaració de la necessitat de l’ocupació
de  l’habitatge  amb  la  declaració  de  la  urgència  d’ocupació  i,  en  conseqüència,
PROCEDIR a l’ocupació immediata de l’habitatge objecte de l’expedient en un termini
màxim de quinze dies. REMETRE ofici amb còpia certificada del present acord per tal
que  per  part  del  Registrador  de  la  Propietat  es  practiqui  sobre  la  finca  l’anotació
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preventiva  que  pugui  correspondre  per  raó  del  present  expedient  d’expropiació
forçosa per via d’urgència.

31. – (20200083 IMHAB)  APROVAR,  per  causa d’interès  social  i  d’acord amb el  que disposa
l’article  15 de la  Llei  4/2016,  de 23 de desembre,  de mesures  de protecció  del  dret  a
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, l’expropiació temporal de l’ús
de l’habitatge situat  al  carrer  Forn de la  Fonda número 1,  2n,  amb una superfície  útil
de 60,49 m2. Inscripció en el Registre de la Propietat número 1 de Barcelona, en el foli
130 del tom 4.307, llibre 380 de la secció tercera, finca 6769. Referència cadastral:
14422717DF3812A0004SH. Titular registral: Sociedad de Gestión de Activos
procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria  (SAREB).  EXPROPIAR  l’ús  que  tindrà  una
durada de 10 anys i aquest termini es computarà a partir de la data d’ocupació efectiva
de l’habitatge una vegada aquest s’hagi adequat, si fos escaient. ESTABLIR com a preu
just la quantitat de 27.318,00 euros que s’abonarà a la propietat en la data d’ocupació
efectiva de l’habitatge.  LLIURAR a l’Institut  Municipal  de l’Habitatge i  Rehabilitació de
Barcelona  la  quantitat  de  27.318,00  euros,  amb  càrrec  a  l’obligació  reconeguda  per
l’Institut, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada expropiació, així com la gestió
i administració de la referida finca per tal de destinar-la a habitatge de lloguer social
assequible. DONAR per complert el tràmit de declaració de la necessitat de l’ocupació
de  l’habitatge  amb  la  declaració  de  la  urgència  d’ocupació  i,  en  conseqüència,
PROCEDIR a l’ocupació immediata de l’habitatge objecte de l’expedient en un termini
màxim de quinze dies. REMETRE ofici amb còpia certificada del present acord per tal
que  per  part  del  Registrador  de  la  Propietat  es  practiqui  sobre  la  finca  l’anotació
preventiva  que  pugui  correspondre  per  raó  del  present  expedient  d’expropiació
forçosa per via d’urgència.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

33. – (20194454_20000063) ADJUDICAR el contracte núm. 20000063, que té per objecte els
serveis de seguretat dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament, d’acord amb
el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible a
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF A04038014, de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
400.195,40 euros (IVA inclòs); DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada despesa, de la qual 330.740,00 euros corresponen al preu net i 69.455,40
euros a l'IVA, al tipus del 21%,  amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 121.155,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22701/13011 0400; un import (IVA inclòs) de 200.097,70 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22701/13011
0400 i un import (IVA inclòs) de 78.942,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22701/13011 0400, condicionant la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a
l'actual; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
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impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

34. – (20194454_20000063)  ALLIBERAR  de  l’autorització  de  la  despesa  del  contracte
20000063, que té per objecte els serveis de seguretat dels accessos de la Sala conjunta
de  comandament,  d’acord  amb  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  amb  mesures  de
contractació pública sostenible, la quantitat de  15.866,54 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, el qual ha estat adjudicat a l'empresa GRUPO
CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, amb NIF A04038014, i retornar-lo a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
4.803,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22701/13011 0400; un import (IVA inclòs) de 7.933,27 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22701/13011 0400 i un
import (IVA inclòs) de 3.129,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22701/13011 0400; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

35. – (20194454_19003471)  ALLIBERAR,  de  l’autorització  de  la  despesa  del  contracte
19003471 de serveis de seguretat dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament,
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública
sostenible, aprovada per  acord de la Comissió de Govern de 3.10.2019, la quantitat de
473.341,96 euros (IVA inclòs), de la qual 391.191,70 euros corresponen al pressupost
net i 82.150,26 euros a l'IVA, amb el desglossament següent: 143.299,42 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a la posició pressupostària D/22701/13011 del pressupost de 2020,
236.670,98  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l’esmentada  partida  del  pressupost  de
2021, i 93.371,56 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la mateixa partida del pressupost de
2022;  tot  això  d’acord  amb  els  informes  que  figuren  a  l’expedient,  i  atès  que  s’ha
tramitat una modificació puntual del plec de clàusules administratives particulars
aprovat,  que  ha  afectat  al  pressupost  del  contracte  i,  per  tant,  s’ha  prosseguit  la
tramitació  de  l’expedient  i  s’ha  aprovat  una  nova  autorització  de  despesa  amb  el
número de contracte 20000063; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

36. – (20194450_19003358) ADJUDICAR el contracte núm. 19003358, de subministrament
de 143 escúters amb distintius destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona,
d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques  i  amb  mesures  de
contractació pública sostenible, a Motor Center MM Barcelonés SL, amb NIF
B67327593, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més  avantatjosa,  pel  preu  d’1.093.705,33  euros,  IVA  inclòs.  DISPOSAR  a  favor  de
l'empresa adjudicatària la despesa de l'esmentada quantitat, de la qual 903.888,70
euros corresponen al preu net i 189.816,63 euros, a l'IVA, amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 497.138,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400; un import (IVA inclòs) de
596.566,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/62577/13212 0400, sotmès a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
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pressupost  posterior  a  l’actual.  FIXAR  l'import  de  la  garantia  definitiva  en  45.194,43
euros i RETENIR-LO del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

37. – (20194450_19003358) ALLIBERAR la quantitat d'1.051.001,52 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 19003358 que té per objecte adquisició
de 143 escúters amb distintius destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona,
d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques  i  amb  mesures  de
contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Motor Center
MM Barcelonés SL, amb NIF B67327593, i retornar-lo a la partida i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 573.273,56 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400; un
import (IVA inclòs) de 477.727,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Gràcia

38. – (20200009) DECLARAR desert el procediment restringit per a l'adjudicació de la
concessió de serveis, núm. 19C00027, que té per objecte la Gestió i explotació del
servei de bar-cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del Districte de Gràcia, per un
termini d'1 any i 9 mesos, des de l'1 d'abril de 2020 fins al 31 de desembre de 2021,
amb un cànon mínim de 21.000,00 euros, per no haver presentat cap oferta.

Districte de Sant Martí

39. – (19003196) ADJUDICAR el contracte núm. 19003196, que té per objecte la gestió i
dinamització del centre cívic Can Felipa a PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS
SOCIALS SL. amb NIF B59960526  de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, pel preu de 753.316,42  euros IVA inclòs, dels quals 622.575,55 euros
corresponen al preu net 130.740,87 euros a l'IVA; DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 282.493,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 376.658,20 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0610,  i  un  import  (IVA  inclòs)  de  94.164,55  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any
2022  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33711  0610;  CONDICIONAR  la  seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual; FIXAR l'import de la garantia definitiva en 31.128,78 euros; FORMALITZAR el
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contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió;
DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Carles Pinar Nicolás, tècnic de la
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del districte de Sant Martí; i DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

EL SECRETARI GENERAL
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