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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE GENER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 29 de desembre de 2020 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (508/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iban Novo Loureiro (mat. 
71001) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior SPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Tècnic de
l'SPEIS-Cap de Guàrdia (24FAXCCPE01), i adscrit al Centre de Gestió d’Emergències de 
la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i una segona activitat pública docent a l’IES 
Mollet del Vallès, per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i 
Protecció Civil. Aquesta autorització està subjecta al règim d’incompatibilitats previst a 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre i a la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, i 
s’empara en la declaració d’interès públic que es va aprovar en l’acord de la Comissió 
de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 30 de juliol de 2020, que declara d’interès 
públic la realització, per part de membres de l’SPEIS, de tasques docents d’impartició 
del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil a l’IES Mollet del Vallès, 
d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de conformitat amb el 
que preveuen l’article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i l’article 4.1 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre. L’activitat docent desenvolupada segons la declaració 
d’interès públic aprovada no podrà afectar la dedicació professional a l’activitat 
municipal de l’SPEIS. 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. 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. 

2. – (546/2020) APROVAR la segona pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa 
signat entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC), com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, el dia 1 de març de 2018, que 
té per objecte l’acolliment de persones estudiants en pràctiques, per un any natural i 
amb efectes a partir de l’1 de març de 2021 i fins al 28 de febrer de 2022, mantenint el 
contingut de les clàusules que integren aquell conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume 
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Collboni i Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia, per a la signatura de la pròrroga d’aquest 
Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se’n derivin. 

3. – (inversions) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 14 de gener de 2021. 

4. – (515/2020) RATIFICAR la presentació, pel Gerent d’Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica, al Servei d’Ocupació de Catalunya, de la sol·licitud d'11 de desembre del 
2020, relativa a la sol·licitud de subvenció per a la pròrroga de la contractació de 5 
unitats especialitzades en ocupació juvenil des del Programa Referent d’Ocupació 
Juvenil en virtut de ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa 
del Programa referent d'ocupació juvenil, de l’ORDRE TSF/166/2019, d'1 d'agost, de 
modificació de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'estableixen les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa referent 
d'ocupació juvenil i de la RESOLUCIÓ TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual 
s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a 
donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS); 
ENCARREGAR la gestió dels tràmits necessaris per a l’execució i la justificació de les 
contractacions, una vegada atorgada aquesta subvenció, a la Societat Privada 
Municipal Barcelona Activa SAU, en la seva condició d’ens municipal encarregat de 
l’execució de les polítiques de l’Ajuntament en matèria d’ocupació i per disposar dels 
mitjans humans, materials i tècnics per a la seva realització; FACULTAR el Gerent 
d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona per a la 
signatura de tots els documents relatius a la sol·licitud i a l’execució del Projecte 
presentat a la convocatòria de subvencions esmentada. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

5. – (20XC0386) APROVAR la pròrroga, des del 25 de gener de 2021 fins al 24 de gener de 
2023, del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, SA i AMB Informació i 
serveis, SA, pel desenvolupament, implantació i gestió de la plataforma metropolitana 
d’aparcament, així com l’adequació dels imports econòmics que figuren al Conveni de 
25 de gener de 2019. FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, 
per la signatura de l'esmentada pròrroga del Conveni. INSCRIURE aquesta pròrroga del 
Conveni al Registre de Convenis de l'Ajuntament de Barcelona. 

Districte de Sants-Montjuïc

6. – (20obo376) APROVAR inicialment el 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, 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 24.775.587,89 euros (finançament públic-privat), inclòs el 21% de l’impost del valor 
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afegit (IVA); 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 SOTMETRE a 
informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de 
la publicació de l’anuncia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un 
diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi al·legacions pertinents. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

7. – (20obo357) APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització del Parc de les Monges, 
actualment Parc de Joan Reventós (carrer Santa Filomena), al Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 
14 de desembre de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes 
es dona per reproduït, amb un import de 85.856,63 euros, inclòs el 21% de l’impost del 
valor afegit (IVA); 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 SOTMETRE a 
informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de 
la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un 
dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi al·legacions pertinents. 

Districte de Gràcia

8. – (20obo184) APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització dels vials del Barri de Can 
Farigola (carrers de Mare de Déu del Coll, Farigola, Medes, Cambrils, l’Argentera i 
Calendau), inclosos a la Modificació puntual del PGM al barri de Vallcarca en l’àmbit 
situat a l’entorn de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca, i el carrers de Gustavo Adolfo 
Bécquer i la Farigola, aprovada definitivament el 4 d’abril de 2019; al Districte de
Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 
18 de juny de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dona per reproduït, amb un import de 6.784.376,25 euros, inclòs el 21% de l’impost del 
valor afegit (IVA); 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 SOTMETRE a 
informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de 
la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un 
dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi al·legacions pertinents. 

9. – (06CONV-EP-01) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Sra. 
Mercedes Nogués Reig, amb DNI 37066519-H, la Sra. María Elisa Martínez Sarro, amb 
DNI 37300789-X, la Sra. Rosa Maria Asensio Coves, amb DNI 36957996-D, i la Sra. 
Margarida Asensio Coves, amb DNI 36967328-A, propietàries de la finca ubicada al 
carrer Gomis número 106 de Barcelona, que té per objecte autoritzar a l’Ajuntament 
de Barcelona a ocupar gratuïtament la Finca, amb caràcter provisional; així com 
autoritzar a l’Ajuntament de Barcelona a efectuar les obres d’enderroc de la 
construcció que delimita el perímetre de la Finca per tal de deixar-la oberta a la via 
pública i a l’ús públic, i la instal·lació d’elements d’urbanització a la Finca, amb la 
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finalitat de donar un ús públic provisional a la Finca que garanteixi que el solar es 
manté en condicions de seguretat i salubritat. FACULTAR a la Sra. Pilar Miràs Virgili, 
gerent del Districte de Gràcia, per a la signatura del present conveni, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin. 

10. – (6BD 2015/026) APROVAR definitivament el Projecte Executiu de la reurbanització de la 
plaça del Poble Romaní, al Districte de Gràcia de 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 un pressupost de 569.128,50 euros, el 21% 
d’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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Martí

11. – (10BD 2020/071) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu de 
reurbanització de la Via Trajana, entre els carrers Binèfar i Santander, al districte de 
Sant Martí de Barcelona. Segmentat en fases 1A i 1B (Pla de Barris), 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, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica 
d’Infraestructures 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 ascendeix a 3.186.847,31 euros, el 21% 
d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa 
ofertada per l'adjudicatari (2.764.619,45 euros IVA inclòs) i l'import de les 
modificacions proposades (422.227,86 euros IVA inclòs) consistents a grans trets en: 
neteja dels sòls contaminats, manteniment de l’àmbit on el vial conserva la traça 
actual, adequació del mur a la realitat de l’àmbit, adaptacions i previsions per 
actuacions futures, afectació de serveis, actualització de la xarxa IMI segons indicacions 
del REP i actualització de l’arbrat existent a trasplantar, retirar i mantenir, que 
representen el 15,27% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 
14,80% d’increment sobre l’import màxim de modificació sobre el Pressupost 
d’Execució per Contracte (PEC) del projecte aprovat (2.852.842,94 euros IVA inclòs) 
contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat 
definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 23 de maig de 2019 
(3.476.690,80 euros IVA inclòs); 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. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

12. – (20200564) APROVAR les bases específiques de participació i la convocatòria 
corresponent al “Premi Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 2020”, 
CONVOCAR el “Premi Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 2020”, de 
conformitat amb les bases generals reguladores del “Premi Montserrat Roig al 
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periodisme i la comunicació social”, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 de desembre de 2017. AUTORITZAR la despesa de 40.000,00 euros, que 
anirà amb càrrec a la partida 02.00 481.01 230.34 del pressupost de l’any 2021, 
condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la disposició i 
lliurament d’aquest Premi, i amb el següent desglossament: Premi al periodisme social, 
dotat amb 8.000,00 euros. Premi a la comunicació social, dotat amb 8.000,00 euros. 
Premi a la promoció de la investigació periodística amb una dotació conjunta de 
24.000,00 euros, desglossats en els següents àmbits: Premi a l’àmbit de la soledat en la 
infància, en joves, en persones adultes i en persones grans, dotat amb 8.000,00 euros. 
Premi a l’àmbit de la bretxa digital i l’accés als serveis i prestacions de l’Administració, 
dotat amb 8.000,00 euros. Premi a l’àmbit de l’impacte del COVID-19 en col·lectius 
específics, dotat amb 8.000,00 euros. Premi honorífic especial del jurat, sense dotació 
econòmica. ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les bases específiques de 
participació corresponent al Premi Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació 
social 2020 mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. ESTABLIR 
com a termini de presentació de les obres les dates que consten a les bases 
específiques. 

Districte de Sants-Montjuïc

13. – (20219201) ADJUDICAR el contracte núm. 20003526, que té per objecte "Servei de 
gestió, direcció i dinamització de l'Espai Jove la Bàscula del Districte de Sants-Montjuïc, 
amb objectius d'eficiència social" a Tasca Serveis d'Animació, SL, amb NIF B59533190, 
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 548.037,55 
euros IVA inclòs, dels quals 498.215,95 euros corresponen al preu net i 49.821,60 euros 
a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 141.673,54 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un 
import (IVA inclòs) de 212.801,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un import (IVA inclòs) de 193.562,20 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0603. 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 24.910,80 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. ESTABLIR la durada del contracte a partir del 3 de febrer de 2021, o de la 
data següent a la de formalització del contracte, si fos posterior, i fins al 31 d’agost de 
2023. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Francesc Fernández Sierra. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 
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14. – (20219201) ALLIBERAR la quantitat de 19.312,51 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20003526 que té per objecte "Servei de gestió, 
direcció i dinamització de l'Espai Jove la Bàscula del Districte de Sants-Montjuïc, amb 
objectius d'eficiència social", el qual ha estat adjudicat a l'empresa Tasca Serveis 
d'Animació, SL, amb NIF B59533190, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.992,48 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 
0603; un import (IVA inclòs) de 7.499,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i 
a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un import (IVA inclòs) de 6.821,02 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0603. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Districte de les Corts

15. – (20004596) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent al servei de la gestió 
i dinamització dels Casals de Gent Gran Can Novell i Sant Ramon, l’organització de les 
activitats del Casal de Gent Gran Pere Quart, i la dinamització del programa de 
promoció de la gent gran del districte de les Corts, amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb núm. de contracte 20004596, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
285.090,33 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 636.151,95 euros; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 259.173,03 euros i import de l'IVA de 25.917,30 euros; i 
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 146.864,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/22719/23232; un import (IVA inclòs) de 138.225,61 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/23212, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació durant 
el termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la publicació del corresponent 
anunci en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya; i DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

16. – (50007/2017) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 07.12.2020 
l'import d'indemnització parcial a favor d'Esport3 Serveis Alternatius, SL, amb NIF 
B62068713, per la quantitat de 24.733,20 euros pel període comprés entre el 
14.03.2020 i el 10.06.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/22611/33711 0605 de l'exercici 
2021. NOTIFICAR la present resolució al contractista. 

EL SECRETARI GENERAL
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