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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de febrer de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (567/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Javier Albert 
Chapero (mat. 78556) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnic Superior en 
Arquitectura, amb destinació a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència 
d'Urbanisme de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnic Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte 
propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i 
la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. 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. – (603/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Valeria Bartra Viana 
(mat. 78571) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per substitució 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Estratègia de la Mobilitat de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures 
de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior 
en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a 
arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, 
s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del 
mateix en el terme municipal de Barcelona. 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 
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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. 

3. – (612/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Maria Eraso 
Fornells (mat. 74909) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Llicències d'Activitats de la Gerència d'Urbanisme de la Gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Enginyeria 
(22FA1BIBA09), i dues activitats privades per compte propi com a enginyera i com a 
secretària de l'empresa Cocopa, SL, de la qual és sòcia. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 
privada d’enginyeria, tant a la Sra. Eraso com a l'empresa Cocopa, SL, de la que és sòcia 
i secretària, qualsevol manifestació de les mateixes en el terme municipal de 
Barcelona. 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. 

4. – (613/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Guerra López (mat. 
77429) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Urbanisme de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. 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. 

5. – (618/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aina Pascual Jordi 
(mat. 27358) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Urbanisme de la Gerència 
d’Àrea d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en 
Arquitectura (22FA1BIBA03), i l’activitat pública com a docent a l’Escola Sert del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel curs ‘’Postgrau d’especialització en 
l’administració pública per a tècnics i arquitectes – preparació d’oposicions públiques 
per a arquitecte superior‘’, des de l’11/03/2021 fins al 13/07/2021. Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal 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 21 de juny de 2018, que declara d’interès públic la segona activitat 
pública de direcció, coordinació i impartició de cursos, seminaris professionals 
organitzats per administracions i universitats públiques i corporacions de Dret Públic 
(Gaseta Municipal de data 29/06/2018). La suma de les jornades entre l’activitat 
principal i ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a docent a l’Escola Sert 
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel curs 2021, i la que es va autoritzar 
per la Comissió de Govern en data 09/09/2009, de l’exercici de l’activitat privada per 
compte propi com a arquitecta, en cap cas, no podrà superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50%, és a dir, la suma de les dues activitats 
secundàries 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. Les 
necessitats de dedicació de l’activitat municipal no es podran veure afectades per la 
realització de la segona activitat. 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. 

6. – (8/2021) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea de Seguretat i 
Prevenció, en l’àmbit del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, 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. 

7. – (18003968L01-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003968L01-004, que té per objecte l’execució del servei de neteja i 
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i 
Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible (Lot 1: Districte de Ciutat Vella i Gerència de Recursos), adjudicat a 
l'empresa Servicios Operativos Internos, SA, amb NIF A43057124, per un import màxim 
de 594.815,48 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
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en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 594.815,48 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 594.815,48 euros a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 
0610. FIXAR en 24.579,15 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. 
REQUERIR l'adjudicatari per a què reajusti la garantia i comparegui a les dependències 
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos 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 Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (Inversions) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 25 de febrer de 2021.

9. – (EM 2021-02/04) AUTORITZAR a l’empresa Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA 
(BAMSA) l’increment de tarifes segons sol·licitud presentada el 26 de gener de 2021 i 
de conformitat amb el que disposa la clàusula 42.3 del Plec de Bases del Concurs, amb 
la salvetat que la quantificació i valoració dels elements que composen la fórmula 
polinòmica per la revisió seran els que determina l’informe tècnic elaborat per la 
Sotsdirecció General Econòmic-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), i en conseqüència que, a partir de l’1 de 
març de 2021, la tarifa màxima dels aparcaments que gestiona l’empresa BAMSA quedi 
establerta en 0,052627 euros per minut, abans d’IVA. 

10. – (3-017/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-017/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 513.093,49 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. 
21021291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

12. – (20200011D) ADJUDICAR el contracte núm. 19004145, que té per objecte la prestació 
del servei d'assistència tècnica al Departament de Gestió de la Mobilitat (GM) de la 
Direcció de Serveis de Mobilitat i al Departament d'Espai Urbà (EU) de la Direcció de 
Serveis d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona en la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de diferents contractes de serveis i en altres tasques 
relacionades, amb mesures de contractació pública sostenible. a la UTE TPF IM3 2021 
amb NIF U42869057 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, amb una baixa del 18.5% i pel preu de 
414.604,08 euros IVA inclòs, dels quals 342.648,00 euros corresponen al preu net i 
71.956,08 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 69.100,68 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13412 
0504; un import (IVA inclòs) de 345.503,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
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2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13412 0504. 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 17.132,40 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 al Sr. Roberto Rios. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

13. – (20200011AN) ALLIBERAR la quantitat de 94.112,59 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 19004145 que té per objecte la prestació del servei 
d'assistència tècnica al Departament de Gestió de la Mobilitat (GM) de la Direcció de 
Serveis de Mobilitat i al Departament d'Espai Urbà (EU) de la Direcció de Serveis 
d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona en la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de diferents contractes de serveis i en altres tasques 
relacionades, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha estat 
adjudicat a la UTE TPF IM3 2021, amb NIF U42869057, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 15.685,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/13412 0504; un import (IVA inclòs) de 78.427,16 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13412 
0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat 

14. – (20210003A2) APROVAR la modificació parcial del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de prescripcions Tècniques i altra documentació annexa del cte. 
20001711, que té per objecte el servei de Manteniment i reparació de les instal·lacions 
i els sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona durant el període (2021-
2023), amb mesures de contractació pública sostenible, d'acord amb el que estableix la 
Resolució 403/2020 (recurs N-2020-227) del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic de data 16 de desembre de 2020 i d'acord amb l'informe tècnic d'esmenes que 
obra a l'expedient, en el sentit de que, en la clàusula 7.B s'inclou la frase " 
Opcionalment la classificació a aplicar serà: Grup P - Subgrup 1 - Categoria 5". A la 
mateixa clàusula 7. B s'afegeix (...) principals serveis o treballs realitzats en els darrers 
cinc anys, individualment o en UTE (...). A la clàusula 10 punts 1.1.2 i 1.1.3 es 
modifiquen els quadres de valoració i s'inclouen aclariments a aquesta. Així mateix i 
d'acord amb la resolució 402/2020 (recurs N-2020-226) de 16 de desembre 2020 i 
l'esmentat informe tècnic, es modifica la clàusula 27 del PCAP en el sentit d'eliminar 
(...) "o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment" (...). Finalment i 
tal i com consta en el mateix informe tècnic inclòs en l'expedient, s'introdueix una 
esmena per error material a les pàgines 37 i 88 en el PPT, substituint "bombetes 
incandescents" per "bombetes". MANTENIR la resta d'extrems continguts en la licitació 
de l'esmentat contracte aprovat en data 17 de juliol de 2020. RETROTRAURE les 
actuacions dutes a terme amb posterioritat a la convocatòria de la licitació i, en 



CG 7/21 6/11

conseqüència, CONVOCAR de nou la licitació per a la seva adjudicació. DONAR COMPTE 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

Districte de l'Eixample

15. – (20PL16814) DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), relativa al Pla de 
Millora Urbana de l’actuació de rehabilitació de les finques situades a la Gran Via de 
Les Corts Catalanes núm. 638 i 640; atesa l’existència de motius determinants de la 
seva denegació, fonamentats 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; i DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

16. – (2BD 2020/106) APROVAR el Projecte actualitzat d'adequació d'un sector del parc de 
l'estació nord, per a convertir-lo en una àrea d'esbarjo per a gossos, al Districte de 
l'Eixample 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 d'1.145.844,17 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; i 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 Sants-Montjuïc

17. – (21PL16826) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’equipament 
públic d’allotjament dotacional, situat a l’Av. Carrilet 22-24; promogut per l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB); 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 les Corts

18. – (4BC 2021/006) APROVAR el Projecte executiu actualitzat per a la millora de diversos 
parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. Separata Lot 3 - Parc de Cervantes al districte 
de Les Corts a 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), d'acord amb l'Informe de la Direcció Tècnica de Gestió 
Territorial de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 
765.499,87 euros, el 21% d'IVA inclòs i que consisteix bàsicament en un 
dimensionament menor dels sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDs) a 
conseqüència de l’aplicació de la nova guia tècnica de l’Ajuntament de Barcelona, i la 
divisió de l'actuació prevista inicialment en el Parc de Cervantes, en dues fases, (1) el 
Parc de Cervantes i (2) el Roserar de Cervantes, per tal de poder ser executat en dues 
fases independents en cas necessari i que representa un decrement de -146.700,33 
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euros (-16,08 %) sobre el Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) de la present 
actuació (912.200,20 euros), inclosa dins el Pressupost per al Coneixement de 
l'Administració (PCA) aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en 
sessió del 24 de maig de 2018 (3.830.670,73 euros) que preveu 15 actuacions de 
millora de diversos parcs i jardins de la ciutat de Barcelona, 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. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

19. – (5BD 2017/013) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer dels 
Esports entre el C/Major de Can Caralleu i el Carrer de Gaspar Cassadó, al districte de 
Sarrià-Sant Gervasi 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 un pressupost d’1.125.448,16 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); 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 Sant Andreu

20. – (12g57) APROVAR definitivament, 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 
l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de 
la Unitat d'Actuació per a la reordenació del carrer Indústria en el tram comprés entre 
els carrers de Felip II i Avinguda Meridiana per un import de 486.278,23 euros, iva 
exclòs. El compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació preveia unes 
càrregues urbanístiques per import de 498.167,19 euros, iva exclòs. En execució del 
projecte de reparcel·lació esmentat s’ha requerit i cobrat 419.758,63 euros, abans 
d’IVA. Existeix un saldo pendent de requerir per valor de 66.549,60 euros, iva exclòs, 
d’acord amb el document del compte de liquidació definitiu incorporat en l’expedient. 
SOL·LICITAR el Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de l'afectació de les finques 
de resultat al saldo del Compte de Liquidació Provisional del Projecte de Reparcel·lació 
referenciat. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels 
diaris de major circulació de la província; NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i 
DONAR-NE compte a la Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

21. – (21PL16828) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació 
dels equipaments docents situats a la Via de Barcino 90, al districte de Sant Andreu; 
d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; EXPOSAR-LO al 
públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 
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definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

23. – (185/17 Lot1) PRORROGAR el lot 1 del contracte 17001342 relatiu al Servei 
d’acolliment d’urgència de l’Acord Marc que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’urgència, llarga estada i fase d’autonomia per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs fills i filles, així com designar les entitats homologades i 
adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han estat 
homologades les següents entitats: Fundació Surt, amb NIF G64404213, Associació In 
Via, amb NIF G64980501 i Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831, pel període 
comprès des del 12 de març de 2021 fins el 24 d’octubre de 2021, d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. NOTIFICAR a les entitats 
homologades d’aquesta resolució. REQUERIR les entitats homologades per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació de la present pròrroga. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

24. – (185/17 Lot 2) PRORROGAR el lot 2 del contracte 17001342, relatiu al Servei acolliment 
llarga estada de l’Acord Marc que té per objecte la designació/homologació d’entitats i 
de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d’acolliment 
d’urgència, llarga estada i fase d’autonomia per a dones víctimes de violència masclista 
i llurs fills i filles, així com designar les entitats homologades i adjudicatàries dels 
diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han estat homologades les següents 
entitats: Fundació Surt, amb NIF G64404213, Associació Lligam, amb NIF G60688157, 
Associació In Via, amb NIF G64980501, Fundació Salut i Comunitat, amb NIF 
G61878831 i Filles de la Caritat, amb NIF R5800615F pel període comprès des del 12 de 
març de 2021 fins el 24 d’octubre de 2021, d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. NOTIFICAR a les entitats homologades d’aquesta resolució. 
REQUERIR les entitats homologades per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació de la present pròrroga. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

25. – (185/17 Lot 3) PRORROGAR el lot 3 del contracte 17001342, relatiu al Servei 
d’acolliment en fase d’autonomia de l’Acord Marc que té per objecte la 
designació/homologació d’entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d’acolliment d’urgència, llarga estada i fase d’autonomia per a 
dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles, així com designar les entitats 
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han 
estat homologades les següents entitats: Associació Prohabitatge, amb NIF G61964102, 
Associació Provivienda, amb NIF G79408696, Fundació IPSS, amb NIF G64836059, 
Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831 i Filles de la Caritat, amb NIF 
R5800615F, pel període comprès des del 12 de març de 2021 fins el 24 d’octubre de 
2021, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
NOTIFICAR a les entitats homologades d’aquesta resolució. REQUERIR les entitats 
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homologades per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des 
de la recepció de la notificació de la present pròrroga. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

26. – (20170144) APROVAR, de conformitat amb l’article 236.a) del ROAS, la continuïtat del 
contracte 17001657-008 que té per objecte la Gestió del Servei per a Adolescents i 
Famílies (SAIF), per recurs contra l’adjudicació del nou contracte (20000589), adjudicat 
a l'empresa Iniciatives i Programes,SL, amb NIF B59545913, pel temps indispensable 
fins a l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 
mesos, comprès des del 05.03.2021 fins el 31.08.2021, per un import total de 
291.023,00 euros, (IVA inclòs), 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 291.023,00 euros, (IVA inclòs), amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
240.514,88 euros i import IVA de 50.508,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23222 0200. NOTIFICAR d’aquest acord a l’empresa 
adjudicatària. REQUERIR a 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. 

27. – (20180210) CONCEDIR una ampliació del termini d’execució del contracte número 
18004522 que té per objecte el servei de Sales d’estudi de Barcelona degut a que el 
retard no és per causa imputable al contractista, sinó a conseqüència del COVID-19 des 
del dia 1 de març de 2021 fins el 9 de juny del 2021. MODIFICAR el contracte d’acord 
amb l’Informe tècnic, emès pel responsable del contracte el 15 de juliol del 2020, per 
adaptar-lo a les normes per la prestació del servei d’acord amb la situació sanitària. 
RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 15 de juliol del 2020, 
l’import d’indemnització del present contracte, a favor de la Fundació Pere Tarrés amb 
CIF R5800395E, en una quantitat de 58.657,45 euros pel període comprés entre el dia 
14 de març de 2020 i el dia 21 de juny del 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació per l’import de 58.657,45 euros, a càrrec de la partida D/22611/23222 0200 
de l’exercici 2021. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28. – (20210043) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Institut Municipal de Serveis Socials i la Universitat de Barcelona, per dur a terme la 
recerca aplicada "Repensar l'educació de carrer: Definició conceptual i avaluació 
d'impacte/influència a partir de les experiències i percepcions de les persones 
implicades”, amb una vigència des del dia següent a la seva formalització amb una 
durada de dos anys, prorrogables a dos anys més manifestat expressament amb un 
mes d’antelació a la data de finalització de la vigència, i per períodes anuals. FACULTAR 
la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que es derivin del mateix. 
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Districte de les Corts

29. – (20004050) ADJUDICAR el contracte núm. 20004050 que té per objecte el servei de 
gestió i dinamització del Casal de Joves de les Corts, el Punt InfoJove (PIJ), l’Espai 
d’Adolescents Jovecardí i el desenvolupament del programa de promoció de la 
joventut del districte de les Corts amb mesures de contractació pública sostenible, per 
al període comprés entre l’1 d’abril de 2021, o a partir del dia següent a la de 
formalització del contracte i fins el 31 de març de 2023, a favor de l'empresa Progess 
Projec GestióServeis Socials, SL amb NIF B59960526 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, per un import màxim de 
549.889,32 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 499.899,38 
€ corresponen al preu net i 49.989,94 € a l'IVA del 10%. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 206.208,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/22610/23221; un import (IVA inclòs) de 274.944,66 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22610/23221; un import (IVA inclòs) de 68.736,16 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23221. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 24.994,97 
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 a la Sra. Laia Miró Prat. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (20004050) ALLIBERAR la quantitat de 28.133,42 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20004050 que té per objecte el servei de gestió i 
dinamització del Casal de Joves de les Corts, el Punt InfoJove (PIJ), l’Espai d’Adolescents 
Jovecardí i el desenvolupament del programa de promoció de la joventut del Districte 
de les Corts amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat 
a favor de l'empresa Progess Projec. Gestió Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526 per 
un import totat de 549.889,32 euros IVA inclòs, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 3.516,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/22610/23221; un import (IVA inclòs) de 14.066,71 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22610/23221; un import (IVA inclòs) de 10.550,03 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23221. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sant Martí

31. – (SJ-2020-149) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Sant Martí) i l’Institut de Cultura de Barcelona per al manteniment de la 
Biblioteca El Clot – Josep Benet, APROVAR l'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa 
de la transferència corrent a l’Institut de Cultura de Barcelona, amb NIF P5890006I, la 
despesa de 320.000,00 euros amb el desglossament següent: un import de 80.000,00 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària 
D/44300/33311 0610; un import de 80.000,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2022 i a l’aplicació pressupostària D/44300/33311 0610: un import de 80.000,00 euros 
a l’exercici pressupostari de l’any 2023 i a l’aplicació pressupostària D/44300/33311 
0610; un import de 80.000,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2024 i a 
l’aplicació pressupostària D/44300/33311 0610, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient, FACULTAR el Sr. Josep García Puga, Gerent del Districte de Sant 
Martí, per la signatura de l'esmentat conveni. NOTIFICAR l’Institut de Cultura de 
Barcelona i a la Direcció de Patrimoni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cutura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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