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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 20 de febrer de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (2019/416) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Chacón Hugué
(mat. 3100244)  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  Nic  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest  Ajuntament,  on
ocupa  el  lloc  de  treball  d’Educadora  d’Escola  Bressol  (21FA2BIBA01),  i  l’activitat
privada per  compte d’altri  a  l’empresa  EX  WORK SERVICIOS SL,  com a  Administrativa.
La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de
la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat 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. – (2019/493) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Rius Graell (mat.
3100310) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa,
amb  la  categoria  professional  de  Professora  de  Música,  amb  destinació  a  l’Escola
Municipal  de  Música  de  l’Eixample  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música (24FA1BIBA01), i
l’activitat privada per compte propi, com a Intèrpret Musical. La dedicació professional
privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques
així  com  en  l’establert  a  l’article  12  de  la  Llei  21/1987,  26  de  novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat 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. – (2019/494) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. M. Pilar Carrero Grau
(mat. 3005569) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
substitució,  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació  a  l’EBM  l’Arbret  de  l’Eixample  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i
l’activitat privada per compte d’altri a l’empresa Shunia Yoga, SL, com a professora de
ioga. 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. – (1037/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Ribas
Barberán (mat. 74967) entre la seva activitat municipal com a Directora de Serveis de
Comunicació Digital de la Gerència de Recursos, amb codi de lloc (28FA1CLCD01), i
l’activitat pública com a professora associada a temps parcial i de durada determinada
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per l’any acadèmic 2019-2020 des de l'1 d'abril
de 2020 fins al 20 d'agost de 2020. La dedicació a la docència universitària serà a
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
present  autorització  resta  condicionada a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,
la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

5. – (2020/31) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Isabel Fígols Berruezo
(mat. 3100442)  entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la
categoria  professional  de  Gestora  d’Administració  General,  amb  destinació  al  Consell
Escolar  Municipal  de  Barcelona  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  de  Gestora  d’Administració  General

 



CG 8/20 3/12

(20FA2BIBA01),  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  a  l’empresa  Formar-te  Espai  de
Futur  SL,  com  a  formadora  d’oposicions,  fins  01/04/2020.  La  dedicació  professional
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  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. – (2020/32) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Bretones
Rodellino (mat. 3100286) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
de  substitució,  amb  la  categoria  professional  de  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació a l’EBM Manigua de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on
ocupa  el  lloc  de  treball  d’Educadora  d’Escola  Bressol  (21FA2BIBA01),  i  l’activitat
privada  per  compte  d’altri  a  l’empresa  Agrupació  Esportiva  Bon  Pastor  de  Barcelona,
com  a  monitora  d’activitats  esportives.  La  dedicació  professional  privada  haurà  de
complir  amb  l’establert  en  l’article  12.2  de  la  Llei  53/1984,  així  com  en  l’establert  a
l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb
el  municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984,
de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions
Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al
Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

7. – (2020/33) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Jordi Figaró Volta (mat.
3002946) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa, amb la
categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori
Municipal  de  Música  de  Barcelona  i  a  l’Escola  Municipal  de  Música  de  l’Eixample  de
l’Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona  d'aquest  Ajuntament,  desenvolupant  el
lloc  de  treball  de  Professor  de  Música  (24FA1BIBA01),  i  l’activitat  pública  com  a
Professor  de  Música  a  l’Escola  Superior  de  Música  de  Catalunya.  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,  i  en  especial  amb  el
compliment de les seves jornades i horari de treball a les Escoles de Música de
l’Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona.  La  present  autorització  perdrà  vigència
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al
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mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

8. – (2020/34) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Sese Genís (mat.
3100505) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa,
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al Conservatori
Municipal  de  Música  de  Barcelona  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona
d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de Música
(24FA1BIBA01),  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  a  la  Fundació  Escola  de  Música
JPC SLU, com a Professora de Música, durant el curs 2019-2020. La dedicació
professional  privada  haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  12.2  de  la  Llei
53/1984,  de  26  de  desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat 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.

9. – (2020/35) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Sese Genís (mat.
3100505) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa amb
la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al Conservatori
Municipal  de  Música  de  Barcelona  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona
d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de Música
(24FA1BIBA01),  i  l’activitat privada per compte d’altri  a la Fundació Jesuïtes Educació-
Gràcia, com a Professora de Música, fins al 19 de juny de 2020. La dedicació
professional  privada  haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  12.2  de  la  Llei
53/1984,  de  26  de  desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat 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.

10. – (2020/66) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lídia Miralles Prunera
(mat. 3100073) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de

 



CG 8/20 5/12

programa, amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al
Conservatori  Municipal  de  Música  de  Barcelona  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  de
Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de
Música  (24FA1BIBA01),  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  a  la  Fundació  Jesuites
Educació-Sek com a Professora i Coordinadora de Música. La Sra. Lídia Miralles
Prunera per si mateixa o a través de la Fundació Jesuites Educació-Sek, de la qual
ostenta el càrrec de Coordinadora de Música al Col·legi Jesuïtes Gràcia-Kostka, no
podrà participar en els processos d’accés dels alumnes procedents del Col·legi Jesuïtes
Gràcia-Kostka al Conservatori Municipal de Música 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.

11. – (2020/72) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Jacas Pañella (mat.
3100070) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa,
amb  la  categoria  professional  de  Professora  de  Música,  amb  destinació  a  l’Escola
Municipal  de  Música  de  l’Eixample  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música (24FA1BIBA01), i
l’activitat  privada  per  compte  propi,  com  a  Professora  de  Música.  La  dedicació
professional  privada  haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  12.2  de  la  Llei
53/1984,  de  26  de  desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat 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.

12. – (2020/73) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Ana Jacas Pañella (mat.
3100070) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina de programa,
amb  la  categoria  professional  de  Professora  de  Música,  amb  destinació  a  l’Escola
Municipal  de  Música  de  l’Eixample  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  d'aquest
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música (24FA1BIBA01), i
l’activitat pública com a Professora de Música a l’Escola Municipal  de Música Blai  Net
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. La present autorització resta condicionada a
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l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i  altres  previsions  que  es
contenen  en  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  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, i en especial amb el compliment de les seves jornades i horari de
treball  a  les  Escoles  de  Música  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona.  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.

13. – (2020/77) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Calvet Butzbach
(mat. 3100609) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
programa, amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al
Conservatori  Municipal  de  Música  de  Barcelona  de  l’Institut  Municipal  d’Educació
d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música
(24FA1BIBA01),  i  l’activitat  privada  per  compte  propi,  com  a  Actriu  i  Professora  d’Art
Dramàtic.  La  dedicació  professional  privada  haurà  de  complir  amb  l’establert  en
l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei  de  les  Administracions  Públiques  així  com en  l’establert  a  l’article  12  de  la  Llei
21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració
de la Generalitat 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.

14. – (S2019/03) AUTORITZAR el Consorci Museu d'Art contemporani de Barcelona, adscrit a
l'Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d'interinitat per vacant
d'una persona per al lloc de treball de Tècnic/a d'Arxiu, corresponent al grup
professional previst al Conveni Col·lectiu d'aquest Consorci, d'acord amb el que
disposa l'apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern, aprovada en sessió de
22 de desembre de 2016. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de la
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

15. – (2020/0092)  APROVAR  l’expedient  núm.  2020/0092  de  modificacions  de  crèdit,
corresponent  a  la  relació  MC  –  000016,  consistent  en  transferències  de  crèdit  del
Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import
64.616.997,21 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de
mobilitat  de  personal,  canvis  d’organigrama  i  altres  variacions,  que  recullen  les
modificacions d’altes i baixes des del dia 1 de gener de  2020 fins al dia 17 de febrer de
2020 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat
total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
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16. – (18003968L10  (1020/18))  RESOLDRE,  amb  data  d’efectes  d’1  de  març,  el  contracte
núm. 18003968L10 que té per objecte el servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis  i  locals  adscrits  als  districtes  i  gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  pel
període 2019-2022 (Lot 10 -Districte de Sant Martí) per incompliment greu de la
contractista Tempo Facility  Services SLU, amb NIF B66226234, de les condicions
especials  d’execució,  obligacions  essencials  del  contracte  i  resta  de  les  obligacions
generals, tècniques i tècniques particulars, establertes a les clàusules 20 i 27 del plec
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques; de
conformitat  amb  l’establert  als  articles  190  i  següents,  201  i  211  i  següents  de  la  llei
9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, en atenció als informes
continguts a l’expedient i  en no haver-se presentat al·legacions per part  de l’empresa
adjudicatària. ANUL·LAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 5.177.094,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.273.730,97
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22700/93312 610; un import (IVA inclòs) d'1.533.434,56 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 610; un
import (IVA inclòs) d'1.556.074,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22700/93312 610 i un import (IVA inclòs) de 813.854,24
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22700/93312  610.  INCAUTAR  la  garantia  definitiva  d’import  252.438,94  euros,
constituïda mitjançant assegurança de caució, de conformitat amb el que preveuen els
articles 110 i 213.3 de la LCSP, sens perjudici de procedir a iniciar les accions previstes
a l’article 130.6 de la LCSP respecte a la retenció de salaris i  la possible reclamació de
danys i perjudicis pels danys ocasionats que es creguin oportuns. NOTIFICAR la
resolució  adoptada  a  l’empresa  Tempo  Facility  Services  SLU,  amb  NIF  B66226234  i  a
l’empresa  asseguradora  Millenium  Insurance  Company  LTD,  amb  NIF  N0066716B.
DONAR  compte  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets  de  ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

17. – (18003968L01 (1020/18)) MODIFICAR, amb data d’efectes d’1 de març, a l'empara dels
articles 203 i següents de la LCSP, el contracte 18003968L01 que té per objecte la
contractació del servei de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals adscrits als
districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  pel  període  2019-2022.  Lot  1  -
Gerència de Recursos i Districte de Ciutat Vella-, adjudicat a l'empresa Servicios
Operativos Internos, S.A., amb NIF A43057124, per un import màxim 713.495,27 euros
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient,
sotmès a  la  condició  suspensiva  de l’aprovació  de la  resolució  per  causa  imputable  al
contractista del contracte 18003968L10, en el sentit d'incorporar nous edificis en
aquest contracte i garantir, envers l'adjudicatari del present contracte, el compliment
de les previsions de la clàusula 20 n) del plec de clàusules administratives que recull el
contingut de l'article 130.6 de la LCSP. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa
de l'esmentat contracte per un import de 713.495,27 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import de
713.495,27 euros (IVA inclòs) a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0610. FIXAR en 29.483,28 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que reajusti la
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garantia definitiva per l'import indicat 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.

18. – (18003434L07-001 (0888/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 18003434L07-001 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures per als actes organitzats al Districte de Gràcia (LOT 7), adjudicat a
l'empresa Serveis l'Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un import màxim
de 25.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta
en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 25.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i a
la partida pressupostària D/20500/33811 0606. FIXAR en 1.033,06 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva, i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia.
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 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.

19. – ()  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 27 de febrer de 2020.

20. – (03 PPB2020) APROVAR la modificació de la regulació general dels preus públics
municipals,  així  com  els  preus  públics  per  a  l’any  2020  i  successius  pels  serveis  de
préstec interbibliotecari del Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC),
d’acord amb la proposta de text que consta a l'expedient. PUBLICAR  aquest acord i el
text íntegre de la regulació general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.

21. – (DP-2019-27716) MODIFICAR de mutu acord la clàusula 4ª del Plec regulador, de la
cessió d’ús de la Capella de Sant Llàtzer i espais annexos, situats a la plaça del Pedró 2C
i carrer Hospital 142b i 144 a favor de l’Associació Cultura, Solidaritat i Pau-Comunitat
de Sant Egidio, aprovada per la Comissió de Govern en data 5 de febrer de 2014 i
formalitzada mitjançant contracte de 5 de novembre 2014, en el sentit de modificar el
termini  de  cinc  anys  de  pròrroga  previst  inicialment  per  un  termini  d’un  any  i
PRORROGAR la cessió de l’ús amb efectes des del 5 de novembre de 2019.  

22. – (3-015/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-015/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.074.441,14  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.
20021291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

23. – (20SD00015BA) SOL·LICITAR a l’Administració de l’Estat la Declaració de zona afectada
greument per una emergència de protecció civil al municipi de Barcelona, respecte als
danys  ocasionats  per  la  borrasca  “Glòria”  els  dies  20,  21,  22  i  23  de  gener  de  2020.
SOL·LICITAR,  de  conformitat  amb  l’article  1.3  del  Reial  Decret  Llei  11/2019,  de  20  de
setembre,  pel  qual  s’adopten  mesures  urgents  per  pal·liar  els  danys  causats  per
temporals  i  altres  situacions  catastròfiques,  l’adopció  de  les  mesures  necessàries
previstes  a  l’esmentat  Reial  Decret  Llei.  SOL·LICITAR,  de  conformitat  amb  l’art.  16  de
l'esmentat  Reial  Decret  Llei,  la  consideració  d’obres,  serveis  o  subministraments
d’emergència,  respecte  dels  contractes  que  es  tramitin  per  a  la  reparació  i  valoració
dels danys causats per aquesta emergència. SOL·LICITAR, de conformitat amb la
disposició addicional tercera del citat Reial Decret Llei, l'exempció de l'avaluació
d’impacte ambiental de les obres necessàries per a la reparació dels danys ocasionats.
COMUNICAR aquest acord al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic,  Ministeri  de  Política  Territorial  i  Funció  Pública,  Ministeri  d’Hisenda  i
Ministeri  de  l’Interior  als  efectes  de  l'elevar-lo  al  Consell  de  Ministres  per  tal  que
procedeixi  a efectuar la Declaració esmentada. SOL.LICITAR a l’Excma. Sra.  la Ministra
per  la  Transició  Ecològica  i  el  Repte  Demogràfic  i  a  l’Excma.  Sra.  Ministra  de  Política
Territorial i Funció Pública , en virtut dels articles 13 i 14 del citat Reial Decret-Llei
11/2019,  de  20  de  setembre,  la  declaració  de  zona  d’actuació  especial  per  a  la
restauració del domini públic marítimo terrestre i altres infraestructures de la ciutat de
Barcelona malmeses pel  temporal  “Glòria”.  DONAR-NE COMPTE al  Plenari  del  Consell
Municipal.

24. – (20190033A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de suport als serveis
d'inspecció en tasques d'anàlisi, localització i elaboració d'informes sobre activitats
subjectes a llicència o habilitació municipal anunciades a pàgines web o detectades per
altres mitjans (2020-2022) amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm.
de contracte 19001075, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 2.324.590,31 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 3.842.298,02 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 1.921.149,01
euros i import de l'IVA de 403.441,30 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 387.431,72
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/43211 0503, un import (IVA inclòs) d'1.162.295,16 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/43211 0503, un
import (IVA inclòs) de 774.863,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/43211 0503; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos corresponents 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’article  103  de  la  LCSP.  DONAR
compte  d'aquest  acord  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i
Mobilitat.
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Districte de Ciutat Vella

25. – (19PL16716)  DECLARAR  LA  CADUCITAT,  de  conformitat  amb  l’article  95.1  de  la  llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques,  de  la  tramitació  del  Pla  de  Millora  Urbana per  a  l’accessibilitat  i  ordenació
urbana  de  l’edifici  d’habitatges  plurifamiliar  situat  a  la  Ronda  de  Sant  Antoni  22,
Barcelona,  promogut  per  la  Sra.  Rosa  Maria  Castells  Altisent;  atesa  l’existència  de
motius  determinants  per  a  la  declaració  de  caducitat,  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; NOTIFICAR aquest acord al promotor del Pla i PROCEDIR a
l’arxiu de les actuacions.

Districte de Nou Barris

26. – (8BD 2019/113) APROVAR inicialment el projecte executiu de reurbanització dels
entorns del casal de joves de Prosperitat, al Districte de Nou Barris de Barcelona,
d’iniciativa  municipal,  d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  que  figura  a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import
de 768.514,45 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;  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

27. – (20PL16763) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per la modificació puntual de
l'element número 2939, filatures Fabra i Coats, edifici L, del Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona al Districte de Sant Andreu;
d’iniciativa  municipal;  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 Sant Martí

28. – (19SD0140  PU)  RESOLDRE  l’al·legació  formulada  pel  Sr.  Sergi  Serrat  Guillen,  dins  del
tràmit  d’informació pública de l‘aprovació inicial  del  Projecte d'urbanització de l’espai
lliure destinat a plaça (ubicada al xamfrà del carrer Pallars amb carrer Ciutat de
Granada) del Pla de Millora Urbana del subsector 10 per a la reforma interior del
Sector  de  Llull-Pujades-Ponent  (22  @),  promogut  per  l’Associació  Administrativa  de
Cooperació del Subsector 10 del Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del
Sector Llull-Pujades Ponent, en el sentit que justificadament i raonada figura en
l’informe  tècnic  i  jurídic  de  12  de  febrer  de  2020  que  consta  en  l’expedient  i  que  es
dóna  per  reproduït.  APROVAR definitivament,  de  conformitat  amb l’article  16.b  de  la
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Carta  Municipal  de  Barcelona,  el  Projecte  d'urbanització  de  l’espai  lliure  destinat  a
plaça (ubicada al xamfrà del carrer Pallars amb carrer Ciutat de Granada) del Pla de
Millora Urbana del subsector 10 per a la reforma interior del Sector de Llull-Pujades-
Ponent  (22  @)  d’iniciativa  municipal,  aprovat  per  acord  del  Plenari  del  Consell
Municipal, en sessió celebrada el 23 de març de 2007 i publicat, als efectes de la seva
executivitat,  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  de  24/04/2007,  d’acord
amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B)
de  26  de  setembre  de  2019  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests
efectes es dona per reproduït, promogut per l’Associació Administrativa de Cooperació
del Subsector 10 del Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del Sector Llull-
Pujades Ponent, amb un pressupost de 725.200,80 euros, el 21% de l’impost del valor
Afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord amb el  que estableixen els  articles  89.6  i  119.2  del  Decret
Legislatiu 1/2010,  de 3 d’agost,  pel  que s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  d’Urbanisme.
PUBLICAR el present acord en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i
en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO individualment als
interessats  en  aquest  procediment  amb  trasllat  de  l’informe  de  resposta  de  les
al·legacions. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

29. – (0009/18) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per
objecte el servei de traducció i mediació intercultural i prevenir i resoldre els conflictes
que es puguin donar en les relacions entre persones i col·lectius amb diferents cultures
d’origen,  durant  el  termini  comprès  entre  el  30  de  maig  de  2020  i  el  29  de  maig  de
2022, adjudicat el 3 de maig de 2018 a A.B.D. Asociación Bienestar y Desarrollo,
d’acord  amb  el  que  estableix  la  clàusula  3  del  plec  de  clàusules  administratives
particulars,  i  atesa la  conformitat  del  contractista,  d’acord amb el  que estableixen els
articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, per un import d'1.060.387,10 euros, IVA exempt.
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de A.B.D. Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF
núm. G-59435180, la despesa del contracte núm. 17004756 per un import
d'1.060.387,10 euros, IVA exempt, que anirà a càrrec de la partida 0200.22703.23161
dels  pressupostos  dels  exercicis  del  2020,  2021  i  2022,  condicionada  a  l’existència  de
crèdit adequat i suficient en l’exercici posterior a l’actual. REQUERIR la contractista per
tal  que,  en  el  termini  màxim  de  15  dies  hàbils  següents  a  la  recepció  d’aquesta
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències
del  Departament  de  Serveis  Jurídics  de  l’Àrea  de  Drets  Socials  (Pg  de  Sant  Joan  núm.
75 9è). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

30. – (20XC0014)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i
l’escola  VIROLAI  EMSA  per  a  la  realització  d’una  estada  formativa  de  l’estudiant  Sra.
Júlia  de  Lara,  del  2  al  6  de  març  de  2020,  a  la  Gerència  d’Àrea  de  Cultura,  Educació,
Ciència  i  Comunitat.  FACULTAR  la  gerent  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,  Ciència  i
Comunitat per la signatura de l’esmentat conveni.
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31. – (20XC0015)   APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i
l’escola  VIROLAI  EMSA  per  a  la  realització  d’una  estada  formativa  de  l’estudiant  Sr.
Guillem Llobet Casajuana, del 2 al 6 de març de 2020, a la Gerència d’Àrea de Cultura,
Educació,  Ciència  i  Comunitat.  FACULTAR  la  gerent  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,
Ciència i Comunitat per la signatura de l’esmentat conveni.

EL SECRETARI GENERAL
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