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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 11 DE MARÇ DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 4 de març de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (589/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Jesús Segura Alcaide 
(mat. 73446) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al Departament de 
Consum de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, on ocupa 
el lloc de treball d’Agent d'Inspecció (18FCXSCSC01), i l’activitat privada per compte 
propi de formador informàtic d'ofimàtica. 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. – (597/2020 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gil Garcia Casarramona 
(mat. 27613) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i adscrit 
al Grup de Desenvolupament Professional de la Gerència d’Àrea de Seguretat i 
Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
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en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present 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. – (599/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillén Fernández 
(mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i adscrit 
a la Unitat de Reforç d’Emergències i Proximitat (UREP) de la Gerència d’Àrea de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present 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. – (06/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Manuel Romero 
Martín (mat. 26980) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
la categoria professional de Caporal de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 18FC1CICD01), i 
adscrit a la Unitat de Reforç d’Emergències i Proximitat (UREP nit) de la Gerència 
d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola 
de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 
2021, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual 
de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
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marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola 
de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà 
afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 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. – (42/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisenda Mitjà González 
(mat. 78218) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per substitució 
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 de documentació de l'àmbit 
farmacèutic i administradora solidària a 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 circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (63/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carme Herrero Endrino 
(mat. 22040), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Gestora d'Administració General, amb destinació a la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Martí, on desenvolupa el lloc 
de treball de Coordinadora de Serveis a les Persones (26FAXSCSP02), i el 
desenvolupament del càrrec com a regidora de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
exercint el seu càrrec sense dedicació, només per l’assistència efectiva a sessions dels 
òrgans corresponents, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, l’article 75 de la Llei 73/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 323 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol. La 
present autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les 
circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o renúncia al càrrec 
electe. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (59/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, tal i com es detalla a l’annex que consta a 
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l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

8. – (43/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis Editorials, 
la Direcció de Serveis de Comunicació Digital i la Direcció de Serveis Publicitaris de la 
Gerència de Recursos, tal i com es detalla a l’annex que consta a l’expedient. PUBLICAR 
aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

9. – (56/2021) CONVOCAR 320 places d’auxiliar d’administració general de l´Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup C, subgrup C2, 
escala d’administració general i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de 
regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

10. – (57/2021) CONVOCAR 2 places de conductor/a de l´Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup C, subgrup C2, de tasques de 
suport a l’administració municipal i règim laboral fix. APROVAR les bases que han de 
regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (58/2021) CONVOCAR 8 places de tècnic/a auxiliar suport logístic de l´Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup C, subgrup C1, de 
tasques de suport a l’administració municipal i règim laboral fix. APROVAR les bases 
que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE 
d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

13. – (inversions) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document d'11 de març de 2021. 

14. – (002/2021-SG) APROVAR el projecte normatiu per a la modificació del Reglament 
Orgànic del Consell Tributari; i DONAR-LI el tràmit previst a l’article 111 del Reglament 
Orgànic Municipal. 

15. – (3-018/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-018/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 25.000.000,00 euros, per atendre transferències, 
a la Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica i a la Gerència d’Àrea 
d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, per al desenvolupament d’ajuts, subvencions 
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i accions de promoció per donar suport als agents econòmics de la ciutat i respondre a 
la situació de crisi econòmica derivada de la COVID-19, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 21021591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

16. – (3-023/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-023/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 627.116,00 euros, per atendre transferències de 
crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
21022691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

17. – (3-024/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-024/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 225.000,00 euros, per atendre transferència de 
crèdit a l’Institut de Cultura de Barcelona pel manteniment d’equips informàtics, 
aplicatius tecnològics i d’altres, derivats del contracte-programa entre l’Institut de 
Cultura i l’Institut Municipal d’Informàtica, de conformitat amb la documentació i amb 
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21030191; 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. – (20200243A) INICIAR l'expedient per a la contractació de Redacció del projecte 
executiu de millora, execució de la remodelació i posterior manteniment de dos 
ascensors inclinats del carrer Telègraf, al districte d'Horta-Guinardó, amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20001089, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base 
de licitació de 685.392,39 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 626.440,00 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost 
net 566.440,00 euros i import de l'IVA de 118.952,39 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 47.238,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504, un import (IVA inclòs) de 212.718,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63324/15131 0504, un import (IVA inclòs) de 425.436,08 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l'art. 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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19. – (21XF0203C) AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de despesa per un import d'1.411.534,21 
euros amb càrrec al pressupost 2021 i a la partida 0502 D/22120 16511, a favor 
d'Energia XXI Comercializadora de Referencia SLU, amb NIF B82846825, en concepte 
de 2021 consum llum tarifes (TUR) Enllumenat Públic, seguint les indicacions de 
l'informe de 5 de febrer de 2021 de la Cap del Departament d'Enllumenat, que consta a 
l'expedient. 

20. – (21XF0205) AUTORIZAR i DISPOSAR l'import de 512.072,00 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 pel funcionament de les fons i 
llacs ornamentals de la ciutat de Barcelona durant l'any 2021, amb càrrec al pressupost 
de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i a la partida D/22121/16111, i 
d'acord amb el que sol·licita el cap del departament del cicle de l'aigua en informe 
justificatiu, de 4 de febrer de 2021, adjunt a l'expedient. 

Districte de Ciutat Vella

21. – (1BC 2020/115) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte Revisat per a facilitar la 
impermeabilització de la galeria de serveis sota el Pg. Colom, incorporant la retirada de 
palmeres i reconstrucció dels murs de tancament dels escocells adjacents a la galeria, 
al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 
i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció 
d’Obra i de la Direcció Tècnica de Gestió de Projectes de BIMSA i de l’Informe Jurídic de 
BIMSA que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per 
reproduïts, per un import que ascendeix a 1.518.273,48 euros, el 21% d’IVA inclòs, 
import resultant de sumar: el preu del contracte de l’obra principal, incorporant la 
baixa oferta per l’adjudicatari (1.210.545,84 euros, 21% IVA inclòs) per el cas de ser 
executat per el mateix contractista; l’import de les modificacions proposades 
(241.515,97 euros, 21% IVA inclòs), consistents a grans trets en: adequar en superfície 
els escocells de les palmeres adjacents a les galeries de servei; millorar el sistema de 
ventilació de la galeria de serveis, ajustos en l’execució dels desviaments de trànsit; 
canviar el procés constructiu referent a l’excavació de terres que permet descobrir les 
galeries, i que representen el 19,95% d’increment sobre el contracte signat per 
l’adjudicatari de l’obra principal; i l’increment de 9.596,46 euros, 21% IVA inclòs, del 
Pla d’Auscultació, derivada de l’adaptació de les partides a l’Acord Marc per a la 
contractació de serveis d’auscultació, en els termes que indica l’informe tècnic de data 
5 de febrer de 2021 a addicionar a l’import de 56.615,21 euros, 21% IVA inclòs, 
corresponent a les despeses incloses al Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració del projecte, aprovat definitivament per la Comissió de Govern en 
sessió del 16 de juliol de 2020 (1.498.921,69 euros IVA inclòs), que representa el 
16,75% d’increment total; COMUNICAR el present acord a l’Autoritat Portuària de 
Barcelona; i PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 



CG 10/21 INF 7/11

Districte de l'Eixample

22. – (21PL16833) SUSPENDRE en l’àmbit de les parcel·les grafiades en el plànol de 
suspensió, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de 
l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la 
instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents de 
l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública 
(OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: 2.2. Activitats musicals; 2.3. 
Activitats de restauració; EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats; EC 2.1. 
Autoserveis; EC 3.1.1. Botigues de conveniència; EC 3.2. Comerç alimentari amb 
degustació; SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o 
reforma de local si suposen augment d’aforament; EXCLOURE de la suspensió les 
sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a l’exercici d’activitats 
presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i les sol·licituds 
d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats sotmeses 
al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la 
sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord de 
suspensió; EXCLOURE, així mateix, de la suspensió, les sol·licituds d’atorgament de 
llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats, i la comunicació 
prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o 
comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així com les obres 
que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o 
excloses de suspensió; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de 
procedir als estudis previs a la tramitació d’un planejament d’establiments de pública 
concurrència i altres activitats en el marc del Programa Superilles a l’Eixample; 
DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió 
que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 
73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, 
que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de la 
publicació al BOPB d’aquest acord; i PUBLICAR el present acord en el Butlletí de la 
Província de Barcelona. 

Districte de Sants-Montjuïc

23. – (20obo376) RESOLDRE les al·legacions presentades el 25 de gener i el 19 de febrer de 
2021 pels Srs.: Joan Taribo Soldevila i Alfonso Segura Urroz i la Sra. Marta Salamero 
Sansalvado, en nom i representació d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de 
Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA durant el període d’exposició pública al 
“Projecte d’urbanització del PAU 1 i del PAU 2 Sector 1 de la MPGM de Can Batlló-
Magòria (zona verda compresa entre la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer 
Amadeu Oller, el carrer Constitució i el carrer Parcerisa)”, al Districte de Sants-
Montjuïc, a Barcelona; i tot l’anterior, en el sentit i pels motius que justificadament i 
raonada figuren als informes de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut 
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Municipal d’Urbanisme de 10, 24 i 25 de febrer de 2021, i a l’informe de la Direcció de 
Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme d'1 de març de 2021, que obren a 
l’expedient administratiu, i que a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; 
APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització abans esmentat, d’iniciativa públic-
privada, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte d'11 de desembre de 2020, que 
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb 
un import total de 24.939.018,58 euros (finançament públic-privat), inclòs el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA), i d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i 
que incorpora la modificació no substancial del projecte aprovat inicialment, resultant 
de l’informe de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 23 de febrer de 2021, que figura a l’expedient administratiu i que a
aquests efectes es dona per reproduït; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la 
Gaseta Municipal, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats 
en aquest procediment. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

24. – (5BD 2020/068) APROVAR el Projecte modificat del projecte d’obres de reforma del 
mercat de Vallvidrera al carrer dels Reis Catòlics núm. 2 al Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, adaptat als nous requeriments segons estudi acústic del projecte, 
d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i 
d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, l’Informe Tècnic de BIMSA i 
l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests 
efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel 
mateix contractista és d’1.785.689,21 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de 
sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari 
(1.545.689,26 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les modificacions proposades 
(239.999,95 euros, 21% IVA inclòs), consistents principalment en contratemps 
atribuïbles a contorn ocult i causes sobrevingudes, així com l'optimització 
d’instal·lacions i distribucions, necessàries en tot cas per a la millora de l’equipament i 
que representen un 15,53% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i un 
13,71% sobre el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC: 1.750.799,25 euros IVA 
inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) 
aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió de 18 de juliol de 2019 
(1.789.975,13 euros IVA inclòs); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la 
Gaseta Municipal, i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte d'Horta-Guinardó

25. – (7BD2019/109) APROVAR definitivament el Projecte d’arranjament i millora de l’àmbit 
situat entre el carrer Vayreda i l’Escola Baloo, al barri de Montbau, al Districte d’Horta-
Guinardó a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
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un pressupost de 2.565.258,77 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 
(TRLLMRLC); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de 
Baixa Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales, SL que inclou el projecte executiu; 
FACULTAR el Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el conveni 
específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb 
l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 
del sector elèctric i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

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

26. – (21000071) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’educació canina per 
als gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona i altres centres 
co·laboradors i servei de passejadors de gossos amb requeriments de comportament, 
amb núm. de contracte 21000071, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 201.639,20 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 533.260,70 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net de 166.643,97 euros i import 
de l'IVA de 34.995,23 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 117.622,87 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/16911 0300, un import (IVA inclòs) de 84.016,33 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

27. – (20200238) ADJUDICAR el contracte núm. 20001980, que té per objecte el Servei 
d'assessorament jurídic per a dones en els PIADS (Punts d'Informació i Atenció a les 
Dones), amb mesures de contractació pública sostenible, a l’empresa PROGESS 
Projectes Gestió Serveis Socials, 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, per un import màxim de 379.625,40 euros IVA 
inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 313.740,00 euros 
corresponen al preu net i 65.885,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 189.812,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA inclòs) de 189.812,70 euros a 
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l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 
0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb 
motiu de l’article 103 de la LCSP. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 15.687,00 
euros i RETENIR la garantia definitiva 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'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 la Sra. Bárbara Melenchon Serrano. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28. – (0697/17) PRORROGAR, de mutu acord, per un període comprés des del 25.04.2021 
fins el 24.10.2021, el termini de vigència del contracte 17002612-007 que té per 
objecte la prestació del Servei de primera acollida especialitzats transversals i reforç al 
Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa A.B.D. ASOC. Bienestar y 
Desarrollo, amb NIF G59435180, per un import total de 471.056,69 euros (IVA 
exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
471.056,69 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
471.056,69 euros IVA exempt a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200. 
REQUERIR l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

29. – (20194450_19003358) AUTORITZAR l’ampliació de la cobertura pressupostària 
aprovada el 5.03.2020 per la finalització de l’exercici pressupostari i la impossibilitat 
d’incorporar-lo a l’exercici següent i, en conseqüència APROVAR L’AUTORITZACIÓ i 
DISPOSICIÓ de la despesa del contracte 19003358 003 que té per objecte l’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, per un import de 152.965,78 euros (IVA inclòs), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària D/62577/13212 0400 i a l’exercici pressupostari de 
l’any 2021, a favor de Motor Center MM Barcelonés SLU. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Ciutat Vella

30. – (20212002) ADJUDICAR el contracte núm. 20004036, que té per objecte la gestió del 
servei d'intervenció social per la convivència al Districte de Ciutat Vella a PROGESS, 
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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 amb millor relació qualitat preu, pel preu de 2.566.090,56 
euros IVA inclòs, dels quals 2.332.809,60 euros corresponen al preu net i 233.280,96 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.096.584,19 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601; un 
import (IVA inclòs) d'1.469.506,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601. 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 116.640,48 euros. 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 impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte la Sra. Isabel Moreno Gómez. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió Presidència, Dret de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

31. – (20212002) ALLIBERAR la quantitat de 52.341,43 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20004036 que té per objecte la gestió del servei 
d'intervenció social per la convivència al Districte de Ciutat Vella, el qual ha estat 
adjudicat a l'empresa PROGESS, Projectes i gestió de serveis socials, SL, amb NIF 
B59960526, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 22.367,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601; un 
import (IVA inclòs) de 29.974,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601; DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

EL SECRETARI GENERAL
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