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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió d’11 de març de 2021

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, l’11 de març de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 
Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, 
Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia 
Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma 
Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier 
Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera Alemany, assistits pel
Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusa la seva absència l’Im. Sr. Joan Subirats Humet.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons 
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

El Secretari constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la 
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala 
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

La Presidència obre la sessió a les 09.30 h.

I) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera 
sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a 
conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
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C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (DP-2021-28024) ACCEPTAR la renúncia formulada, en interès municipal, pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, al dret 
de superfície constituït per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 de 
juliol de 2008 a favor de la Generalitat de Catalunya, respecte de la finca de propietat 
municipal situada al carrer Císter núm. 20LI, per a la construcció i gestió d’un Centre 
residencial d’acció educativa, atès l’interès municipal en recuperar aquesta finca per a 
destinar-la a la construcció d’un equipament de primera acollida per a persones sense 
llar i a la urbanització dels espais exteriors de la parcel.la; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

2. – (DP-2021) APROVAR el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la 
ciutat de Barcelona, que té com a objectiu donar compliment a les obligacions 
pendents d’executar derivades del conveni amb el mateix contingut, signat en data 10 
de gener de 2017 i prorrogat per sengles addendes de 18 de juliol de 2018, de 13 de 
maig de 2019 i 11 de març de 2020, per ambdues Administracions. 

3. – (CO 2021-03/06) APROVAR els Comptes Anuals del Consorci Turisme de Barcelona de 
l’exercici 2019 per incloure’ls dins del Compte General de l’exercici 2019 de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ

4. – (20210053) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana de 
Natació, per la seva tasca de promoció de l’esport i, especialment, de la natació en 
totes les seves modalitats (natació, aigües obertes, natació sincronitzada, salts i 
waterpolo), pels èxits esportius assolits i per la seva contribució a la projecció de la 
ciutat amb la celebració, entre d’altres, de campionats mundials i continentals que 
han tingut lloc a Barcelona i que han fet que aquest esport sigui un dels més arrelats a 
la capital catalana. 

5. – (06/2021) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Pere 
Casaldàliga Pla en reconeixement al seu combat permanent contra els abusos de 
poder i l'explotació, i pel seu ferm compromís a favor de la justícia social, de la igualtat 
i de la dignitat dels pobles indígenes. 

6. – (07/2021) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Manel Pousa i 
Engroñat, en reconeixement al seu compromís solidari i l’activisme social en favor de 
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les persones en situació de vulnerabilitat, en especial la infància en risc i les persones 
privades de llibertat. 

7. – (54/2020) RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldessa de 26 de febrer de 2021, per la qual 
s’atorga la medalla al Mèrit en la categoria d’argent i a títol honorífic al Sr. Guillem 
Moya Niubó, d’acord amb allò previst a la Disposició Addicional del Reglament 
d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat per acord del Consell Plenari 
Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, per la gran 
rellevància de la seva intervenció en la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat 
ciutadana. 

8. – (55/2021) MODIFICAR els annexos 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de 
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com 
es detalla als annexos, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu 
annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

9. – (20190001L01D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes 
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. 
ADJUDICAR el contracte núm. 18000780L01, que té per objecte els Serveis de recollida 
de residus municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-
2027), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 1 zona centre (Districtes 
Municipals de Ciutat Vella, Eixample i Gràcia), a FCC Medio Ambiente, SA, amb NIF 
A28541639, amb una baixa sobre els preus unitaris de l’1,80%, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 930.710.626,48 
euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 846.100.569,53 
euros corresponen al preu net i 84.610.056,95 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 
116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) 
de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) 
de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502. 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 42.305.028,48 euros. FORMALITZAR el contracte en el 
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termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte el Sr. Carles Vázquez González-Román, director de serveis 
de neteja i gestió de residus. 

10. – (20190001L02D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes 
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. 
DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte els Serveis de recollida de residus 
municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb 
mesures de contractació pública sostenible, Lot 2 zona oest (Districtes Municipals de 
Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi), contracte núm. 18000780L02, l’oferta 
presentada per l’empresa Ute Intgra (Ute OHL Servicios Ingesan, SA, José Antonio 
Romero Polo, SAU, Acciona Servicios Urbanos, SRL), per les raons exposades a 
l’informe tècnic, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. ADJUDICAR 
l’esmentat contracte a Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de 
Residuos, SL, amb NIF B08173411, amb una baixa sobre els preus unitaris del 7,88%, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 568.743.360,56 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris 
ofertats, dels quals 517.039.418,69 euros corresponen al preu net i 51.703.941,87 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un 
import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 
71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 
71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502, i un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502. 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 25.851.970,93 euros. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Carles Vázquez González-
Román, director de serveis de neteja i gestió de residus. 
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11. – (20190001L03D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes 
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. 
DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte els Serveis de recollida de residus 
municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb 
mesures de contractació pública sostenible, Lot 3 zona nord (Districtes Municipals 
d’Horta-Guinardó i Nou Barris), contracte núm. 18000780L03, l’oferta presentada per 
l’empresa Ute Intgra (Ute OHL Servicios Ingesan, SA, José Antonio Romero Polo, SAU, 
Acciona Servicios Urbanos, SRL), per les raons exposades a l’informe tècnic, de 19 de 
febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. ADJUDICAR l’esmentat contracte a 
Valoriza Servicios Medio Ambientales, SA, amb NIF A28760692, amb una baixa sobre 
els preus unitaris del 7,51%, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim de 415.418.645,44 euros IVA inclòs i d'acord 
amb els preus unitaris ofertats, dels quals 377.653.314,04 euros corresponen al preu 
net i 37.765.331,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 
51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 
51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502. 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 
18.882.665,70 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat 
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o 
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del 
contracte el Sr. Carles Vázquez González-Román, director de serveis de neteja i gestió 
de residus. 

12. – (20190001L04D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes 
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. 
ADJUDICAR el contracte núm. 18000780L04, que té per objecte els Serveis de recollida 
de residus municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-
2027), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 4 zona centre (Districtes 
Municipals de Sant Andreu i Sant Martí), a Urbaser, SA, amb NIF A79524054, amb una 
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baixa sobre els preus unitaris del 3,58%, de conformitat amb la proposta de la Mesa 
de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 541.722.660,96 euros IVA inclòs i 
d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 492.475.146,32 euros corresponen 
al preu net i 49.247.514,64 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 
67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 
67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502. 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 
24.623.757,32 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el 
Sr. Carles Vázquez González-Román, director de serveis de neteja i gestió de residus. 

13. – (CO 2021-03/05 ) APROVAR inicialment, com a ens consorciat, l’acord adoptat per 
l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la 
sessió de 10 de desembre de 2020, relatiu a la modificació dels seus estatuts, amb 
l’objecte d’incloure l’EMD Valldoreix al citat Consorci com a membre de ple dret, de 
conformitat amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb l’article 10.1.a) dels 
vigents estatuts de l’entitat. SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de 
30 dies, des de la publicació de l'anunci d'aprovació inicial. SOL·LICITAR a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a 
l’execució de l’anterior acord, previstes a la legislació i especialment pel que fa a la 
seva publicitat, la qual cosa implica que l’anunci d’aprovació de la modificació 
estatutària del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós 
que publiqui l’Àrea Metropolitana de Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i 
substitueixi el que ha de publicar separadament l'Ajuntament de Barcelona. TENIR per 
aprovada definitivament 'esmentada modificació dels Estatuts, en el cas que no es 
presentin al·legacions ni reclamacions en el termini d'informació pública. 



CG 10/21 INF 7/27

Districte de Sants-Montjuïc

14. – (20PL16793) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector 2 delimitat a la MpPGM de 
La Marina del Prat Vermell; promogut per Calagran SAU; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació 
s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

15. – (19PL16744) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la 
carrer Brusi 94-100 per a la implantació d’habitatges de lloguer social; promogut per la 
Comunitat Evangèlica de parla Alemanya; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aquest acord. 

16. – (20PL16817) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de regulació de l’equipament situat 
al carrer Alfons XII cantonada amb carrer Madrazo; promogut per Josel SLU. 

Districte d'Horta-Guinardó

17. – (18PL16612) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM a La Clota, reordenació; 
d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i 
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a 
la seva aprovació definitiva. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

18. – (20PL16761) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de 
Millora Urbana per a l’ordenació del sector 08 “Manxa-Santuari”; promogut per Global 
Service 2005, SL; atesa l’existència de motius determinants d’acord amb l’informe de 
la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a 
efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 
de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des 
del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats 
necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la 
caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el 
present acord als promotors del Pla. 
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Districte de Sant Martí

19. – (19PL16750) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de l'ordenació dels sòls qualificats de 22@T del 
Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Pere IV, Selva de Mar, Marroc, 
Treball i parcel·la del carrer Marroc 98-108; promogut per Pere Quart, SL; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes 
de motivació s'incorpora a aquest acord. 

20. – (20PL16762) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla 
Especial per a la delimitació d’una superfície de venda superior a 2.500 m2, al centre 
comercial Diagonal Mar; promogut per Diagonal Mar Propco 1, SL; atesa l’existència 
de motius determinants d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística 
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als 
promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que disposen 
d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest 
acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que 
no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les 
actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

S’afegeix el dictamen:

(20PL16786) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (Antic 
Mercat del Peix), definides en la modificació del Pla Especial de l’àrea de la Ciutadella 
de la UPF; promogut per la Universitat Pompeu Fabra; amb les modificacions respecte 
al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació 
s'incorpora a aquest acord. 

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions
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F) Declaracions Institucionals

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA la
seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
Municipal.

II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

C) Part decisòria / Executiva

Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents 
Comissions del Consell Municipal.

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (450/20) APROVAR, l’Homologació dels següents inversors privats per a la realització 
d’inversions de caràcter financer, mitjançant el Mecanisme per a l’Energia Sostenible 
de l’Ajuntament de Barcelona: Endesa X Servicios SK, GVC GAESCO Gestión Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva SA, Inversiones Financieras Perseo S, Naturgy 
Iberia, SA, Suma Capital SGECR, SA, Hendian Group DMEGC Magnetic, Intermone y 
Titulización SFGT, SA. 

2. – (DP-2020-27923) AUTORITZAR a "AXA Seguros Generales, SA de Seguros y 
Reaseguros”, amb CIF: A60917978, titular de la concessió administrativa de l’ús 
privatiu de la finca situada al carrer de Déu i Mata núm. 103-111, destinada al Centre 
de Convencions de l’Illa Diagonal i altres usos culturals, recreatius o d’altra classe que 
permeti el planejament urbanístic, la transmissió a “Rafas Servicios Inmobiliarios y de 
Alquiler, SL”, (CIF: B01844471), entitat del grup AXA a Espanya, la qual es convertirà 
titular de ple dret de la totalitat de la concessió, exercint directament el control i 
supervisió sobre ella i amb tots els drets, obligacions i responsabilitats que li són 
propis, d’acord amb la clàusula 7.4 del contracte de concessió de 3 d’octubre de 1995, 
continuant la gestió concessional encomanada a l’entitat Sociedad de Centros 
Comerciales de España (SCCE). 

3. – (DP-2021-28004) AUTORITZAR a l’Associació Esclat a transmetre la seva titularitat 
superficiària sobre la finca del carrer de Tortosa núm. 22-30 a la Fundació Esclat 
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Marina, el Patronat de la qual és presidit per la entitat transmetent, d’acord amb la 
clàusula 6a, apartat 5è del Plec de clàusules reguladores del Dret real de Superfície, 
aprovades el 24.01.2007 per la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació 
Territorial, parcialment modificades el 17.07.2009 per la Comissió d’Hisenda i 
Pressupostos. Això, sense perjudici dels drets que puguin ostentar tercers sobre la 
propietat superficiària. 

4. – (DP-2021-28023) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de la Fundació per la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), respecte la finca de propietat municipal 
situada al carrer Sant Joan de Malta núm. 64-74 (antiga fàbrica de Can Jaumandreu), 
grafiada en el plànol annex, per un termini de 15 anys prorrogable per 10 anys més i 
amb caràcter onerós, per a destinar-la a ubicar entre d’altres, a l’Escola de Doctorat, 
els centres de recerca i les unitats de gestió de la UOC, amb la finalitat de 
desenvolupar un projecte relacionat amb diferents camps com la recerca i l’acció 
sobre economies col·laboratives, l’impuls a les competències digitals i la col·laboració 
en matèria educativa o el desenvolupament d’accions, en matèria d’intel·ligència i 
dades, de talent, o d’espais d’intermediació laboral tal i com es va establir en el 
protocol relatiu a la col•laboració conjunta pel desenvolupament de l’àmbit conegut 
com a Can Jaumandreu, signat el 2 de desembre de 2020, entre la UOC i l’Ajuntament 
de Barcelona; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament 
el present acord; FORMALITZAR el dretd’acord amb les condicions del document 
annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia 
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 
executar el present acord. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

5. – (10-15-LL65940 - 10-16-LL40594) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les 
obres de rehabilitació integral de la Nau Can Picó, ubicada al carrer Pere IV 58-60, 
incloses totes les actuacions emparades per les llicències d’obres majors tramitades 
amb números d’expedient 10-15-LL65940 i 10-16-LL40594; CONCEDIR a la societat 
cooperativa Biciclot SCCL la bonificació del 65% sobre la quota total de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres que recaigui sobre les obres esmentades, ja que 
es compleixen els requisits de l’article 7.1 A) A1 de l’OF 2.1. en tant que les obres es 
realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments (7a) i en 
un equipament comunitari dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM. DONAR 
TRASLLAT d’aquest acord a la Direcció d’Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

6. – (10-2018CD11051) DECLARAR que les obres consistents en ‘“reforma de l’edifici ubicat 
al carrer Zamora 54-68 que afecta parcialment l’estructura, sense canvi de l’ús 
principal”, objectes de la comunicació d’obres 10-2018CD11051 no reuneixen els 
requisits necessaris per a que els sigui atorgada la bonificació sobre l’Impost de 
Construccions Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 7.1 A) A1 de l’Ordenança 
Fiscal 2.1, atès que les esmentades obres no s’executen en terreny qualificat 
urbanísticament com d’equipament, i consegüentment, DENEGAR a l’associació 
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Médicos sin Fronteras la concessió del benefici fiscal sol·licitat. DONAR TRASLLAT 
d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

7. – (10-2020LL23446) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres de 
restauració de la xemeneia ubicada al carrer Cristobal de Moura 113X, emparades per 
la llicència d’obres majors 10-2020LL23446 atorgada pel regidor del Districte de Sant
Martí en data 28/12/2020; CONCEDIR a la Junta de Compensació del P.M.U de la illa 
delimitada pers carrers Cristobal de Moura, Treball, Marroc i Agricultura la bonificació 
del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que 
resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 
2.1., en tant que les obres es realitzen sobre un element urbanísticament protegit amb 
un nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

8. – (10-2020LL40614) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal l’actuació en 
terrat comunitari per a la instal·lació de suports per reordenació d’aparells d’aire 
condicionat, a realitzar en l’edifici ubicat al carrer Castella 1-3, emparades per la 
llicència d’obres majors 10-2020LL40614 atorgada pel regidor del Districte de Sant 
Martí en data 09/12/2020; CONCEDIR a la comunitat de propietaris del carrer Castella 
1-3, la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de 
l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen sobre un 
edifici urbanísticament protegit amb un nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

Districte de Ciutat Vella

9. – (1BC 2018/121) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la 
Rambla, al Districte de Ciutat Vella 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 44.563.976,90 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) i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents; COMUNICAR el present acord a la Delegación Especial del Ministerio de 
Defensa; i SOL·LICITAR a aquest mateix Ministerio el preceptiu informe i autorització, 
que s’haurà d’obtenir amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del Projecte. 

Districte de l'Eixample

10. – (2BC 2018/011) APROVAR Definitivament el Projecte executiu d’urbanització Av. 
Diagonal FASE1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació 
d’una xarxa tramviària unificada d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic 
del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
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reproduït, per un import de 34.847.179,80 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, a l'empara de 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 
(TRLMRLC); APROVAR els convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas 
sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Mitja Tensió i de 
Baixa Tensió i FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar els convenis; i 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un 
dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de
Govern els DÓNA la seva conformitat.

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 4 de març 
de 2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les 
resolucions següents:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sants-Montjuïc

1. – (603.2021.009 ) El Conseller delegat de BIMSA, en representació del Consell 
d’Administració, el 18 de febrer del 2021 ha resolt: INICIAR la licitació per a la 
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contractació de les obres de rehabilitació integral la Nau 4 de Can Batlló per a espai 
d’iniciatives d’economia solidària “Coòpolis” al Districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible. Amb un pressupost de 
licitació de 5.701.005,22 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat 
de 6.898.216,32 euros, un valor estimat de 7.044.351,61 euros i una durada de 18 
mesos. 

2. – (611.2021.012) El Conseller delegat de BIMSA, el 18 de febrer de 2021, ha resolt: 
INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives als projectes executius 
de reurbanització dels entorns de les escoles incloses al Programa “Protegim les 
escoles” (Actuacions 2021). LOT1: als Districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, les Corts i 
Sant Andreu, LOT 2: als Districtes de Sants-Montjuïc i Gràcia, LOT 3: als Districtes de 
Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí, i LOT 4: als Districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris 
amb mesures de contractació pública sostenible – 611.2021.012, amb un pressupost 
de licitació de 3.061.114,15 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la 
quantitat de 3.703.948,12 euros, un valor estimat de 3.673.336,98 euros, IVA exclòs i 
una durada de 13 setmanes cada lot executats simultàniament. 

Districte d'Horta-Guinardó

3. – (607.2021.006) El Conseller delegat de BIMSA, el 14 de febrer del 2021, ha resolt: 
INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte 
d'arranjament i millora de l'àmbit situat entre el carrer Vayreda i l'escola Baloo, a 
Montbau, Districte d'Horta-Guinardó amb mesures de contractació pública sostenible, 
amb un pressupost de licitació de 2.058.999,54 euros, IVA exclòs, que incloent IVA 
ascendeix a la quantitat de 2.491.389,44 euros, un valor estimat de 2.470.799,45 
euros, IVA exclòs i una durada de 12 mesos. 

4. – (607.2021.012) El Conseller delegat de BIMSA, el 18 de febrer del 2021 del 2020 ha 
resolt: INICIAR la licitació per a la contractació de les obres de reforma de l’edifici de 
vestidors i arranjament de les grades, així com de la substitució de la gespa artificial al 
camp de futbol del Carmel, al Districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona amb mesures de 
contractació publica sostenible. Amb un pressupost de licitació d'1.009.578,42 euros, 
IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.221.589,89 euros, un valor 
estimat d'1.211.494,10 euros i una durada de 4 mesos. 

Districte de Nou Barris

5. – (608.2021.013) El Conseller delegat de BIMSA, el 25 de febrer de 2021, ha resolt: 
INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte executiu 
d’implantació d’unes escales mecàniques i arranjament dels seus entorns al c. de Les 
Agudes entre els números 124 i 142 a Ciutat Meridiana, al Districte de Nou Barris, a 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible – 608.2021.013, amb un 
pressupost de licitació de 2.497.991,51 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a 
la quantitat de 3.022.569,73 euros, un valor estimat de 2.997.589,81 euros, IVA exclòs 
i una durada de 12 mesos. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

6. – () Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, de 
31/12/2020, que aprova la continuïtat del contracte que té per objecte la gestió de 6 
places d’allotjament temporal per a persones sense llar ateses a l’Oficina del Pla 
d’Assentaments Irregulars, al carrer Escolapi Càncer, núm. 5 Escala C pis 4art porta 1ª 
de Barcelona (LOT 2), adjudicat a la Fundació CEPAIM, amb NIF G73600553, durant el 
temps indispensable fins a l’inici de l’execució del nou contracte o per un període 
màxim de 6 mesos a partir de l’1 de gener de 2021 en les mateixes condicions 
previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un import total de 27.196,75 
euros IVA exempt. 

7. – (20160206 IMSS Lot1) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, de 25/01/2021, que APROVA la continuïtat parcial del contracte 
que té per objecte el servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora 
de l’eficiència energètica de les llars de persones vulnerables dels Serveis Socials 
Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona (lot 1: Coordinació), adjudicat a la UTE ABD-
FABD-ECOSERVEIS, durant el temps indispensable fins a l’inici de l’execució del 
contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos, a partir del 19 de gener 
de 2021 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest 
contracte, per un import total de 224.038,43 euros, IVA exempt. 

8. – (20160206 IMSS Lot 2) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, de 25/01/2021, que APROVA la continuïtat del contracte que té 
per objecte el servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de 
l’eficiència energètica de les llars de persones vulnerables dels Serveis Socials Bàsics 
de l’Ajuntament de Barcelona (lot 2: Territorial Nou Barris), adjudicat a la UTE ABD-
FABD-ECOSERVEIS, durant el temps indispensable fins a l’inici de l’execució del 
contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos a partir del 19 de gener 
de 2021, en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest 
contracte, per un import total de 98.626,19 euros, IVA exempt. 

9. – (20160206 IMSS Lot 3) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, de 25/01/2021, que APROVA la continuïtat del contracte que té 
per objecte el servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de 
l’eficiència energètica de les llars de persones vulnerables dels Serveis Socials Bàsics 
de l’Ajuntament de Barcelona (lot 3: Territorial Sant Andreu-Sant Martí), adjudicat a 
l’entitat Suara Serveis SCCL durant el temps indispensable fins a l’inici de l’execució del 
contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos, a partir del 19 de gener 
de 2021 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest 
contracte, per un import total de 101.261,96 euros, IVA exempt. 

10. – (20160206 IMSS Lot 4) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, de 25/01/2021, que aprova la continuïtat del contracte que té 
per objecte el servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de 
l’eficiència energètica de les llars de persones vulnerables dels Serveis Socials Bàsics 
de l’Ajuntament de Barcelona (lot 4: Territorial Ciutat Vella i Eixample), adjudicat a 
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l’entitat Surt Fundació de Dones, Fundació Privada, durant el temps indispensable fins 
a l’inici de l’execució del contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos a 
partir del 19 de gener de 2021 en les mateixes condicions previstes en els plecs que 
regulen aquest contracte, per un import total de 101.130,75 euros, IVA exempt. 

11. – (20160206 IMSS Lot 5) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, de 25/01/2021, que aprova la continuïtat del contracte que té 
per objecte el servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de 
l’eficiència energètica de les llars de persones vulnerables dels Serveis Socials Bàsics 
de l’Ajuntament de Barcelona (lot 5: Territorial Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i Sants 
Montjuïc), adjudicat a l’entitat Ciutat i Valors Fundació Privada de Serveis i Iniciatives 
de la ciutat de Barcelona, durant el temps indispensable fins a l’inici de l’execució del 
contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos a partir del 19 de gener 
de 2021 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest 
contracte, per un import total de 103.500,00 euros, IVA exempt. 

12. – (20160206 IMSS Lot 6) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, de 25/01/2021, que aprova la continuïtat del contracte que té 
per objecte el servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de 
l’eficiència energètica de les llars de persones vulnerables dels Serveis Socials Bàsics 
de l’Ajuntament de Barcelona (lot 6: Territorial Gràcia i Horta-Guinardó), adjudicat a 
l’entitat Fundació Salut i Comunitat, durant el temps indispensable fins a l’inici de 
l’execució del contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos, a partir del 
19 de gener de 2021, en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen 
aquest contracte, per un import total de 100.178,14 euros, IVA exempt. 

13. – (20170282 IMSS) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials 
de Barcelona, de 28/12/2020, que APROVA la continuïtat del contracte que té per 
objecte la contractació de 21 places d’acolliment residencial temporal a l’equipament 
residencial Maria Feixa ubicat al carrer Duana, núm. 4 de Barcelona, per a joves sense 
llar prioritàriament d’entre 18 i 21 anys ampliable a 25 anys, en situació d’exclusió i 
greu vulnerabilitat derivats d’altres recursos de la xarxa d’atenció a persones 
vulnerables sense llar de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu d’afavorir la seva 
inserció sociolaboral i treballar per a la seva autonomia, adjudicat a l’entitat Fundació 
APIP-ACAM, durant el temps indispensable fins a l’inici de l’execució del contracte i, 
en tot cas, per un període no superior a 6 mesos a partir de l’1 de gener de 2021 en les 
mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un 
import total de 325.971,22 euros, exempt d’IVA. 

14. – (20180061 IMSS Lot 1) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, de 30/12/2020, que APROVA la continuïtat del contracte que té 
per objecte la gestió de 6 places d’allotjament temporal per a persones sense llar 
ateses a l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars, al carrer Escolapi Càncer, núm. 5, 
Escala C, pis 3r, porta 6 de Barcelona (LOT 1), adjudicat a la Fundació Iniciatives 
Solidàries, amb NIF núm. G62393616, durant el temps indispensable fins a l’inici de 
l’execució del nou contracte o per un període màxim de 6 mesos a partir de l’1 de 
gener de 2021 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest 



CG 10/21 INF 16/27

contracte, per un import total de 25.387,18 euros, exempt d'IVA. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

15. – (2021-0010) DONAR COMPTE del memoràndum de coordinació entre la Gerència 
d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 
per al manteniment de les plantes d’interior a les oficines i el pati de l’Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat, signat el 18 de febrer de 2021. 

16. – (2726/2020) Resolució de la Gerència de l'ICUB, de 15 de febrer de 2021, per la qual 
acorda ADJUDICAR el contracte núm. 20002420, que té per objecte la prestació de 
“Serveis d’atenció al públic, informació dels espais expositius, regidoria d’espais, 
taquillatge, guarda-roba i venda d’articles del Museu d’Història de Barcelona, amb 
mesures de contractació pública sostenible” i durada de dos anys, de conformitat amb 
les propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb la 
seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa a Acciona Facility 
Services, SA, amb NIF A08175994, per un import d'1.660.720,99 (IVA inclòs). 

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (589/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Jesús Segura Alcaide 
(mat. 73446) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al Departament de 
Consum de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, on ocupa 
el lloc de treball d’Agent d'Inspecció (18FCXSCSC01), i l’activitat privada per compte 
propi de formador informàtic d'ofimàtica. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (597/2020 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gil Garcia Casarramona 
(mat. 27613) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
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categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i adscrit 
al Grup de Desenvolupament Professional de la Gerència d’Àrea de Seguretat i 
Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

3. – (599/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillén 
Fernández (mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i
adscrit a la Unitat de Reforç d’Emergències i Proximitat (UREP) de la Gerència d’Àrea 
de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de 
Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 
2020, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual 
de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola 
de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà 
afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (06/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Manuel Romero 
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Martín (mat. 26980) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
la categoria professional de Caporal de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 18FC1CICD01), i 
adscrit a la Unitat de Reforç d’Emergències i Proximitat (UREP nit) de la Gerència 
d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador a 
l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 
de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en 
l’any 2021, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual 
de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola 
de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà 
afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (42/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisenda Mitjà González 
(mat. 78218) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al 
Departament d'Administració i Personal de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar administrativa 
(14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi de traducció de documentació de 
l'àmbit farmacèutic i administradora solidària a l'empresa Pharmalexic, SL, de la qual 
és sòcia. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

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

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

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

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

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

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

12. – (29/2021) ESMENAR el punt 3.1.d) de les bases de la convocatòria per a la cobertura 
de 37 places de Tècnica/a superior en Informació, mitjançant concurs oposició lliure, 
en el sentit que, on diu: “d) Estar en possessió del títol universitari de Grau o 
llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a 
l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.”, ha de dir: “d) Estar en possessió del títol universitari de Grau 
o llicenciatura de Periodisme, Comunicació Audiovisual, o altres graus o llicenciatures. 
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent 
homologació del Ministeri d’Educació i Formació Professional.”. PUBLICAR el present 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Butlletí Oficial de l’Estat. 
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

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

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

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

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

17. – (3-024/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-024/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 225.000,00 euros, per atendre transferència de 
crèdit a l’Institut de Cultura de Barcelona pel manteniment d’equips informàtics, 
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aplicatius tecnològics i d’altres, derivats del contracte-programa entre l’Institut de 
Cultura i l’Institut Municipal d’Informàtica, de conformitat amb la documentació i amb 
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21030191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

18. – (20200243A) INICIAR l'expedient per a la contractació de Redacció del projecte 
executiu de millora, execució de la remodelació i posterior manteniment de dos 
ascensors inclinats del carrer Telègraf, al districte d'Horta-Guinardó, amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20001089, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 685.392,39 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 626.440,00 
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 566.440,00 euros i import de l'IVA de 118.952,39 euros; 
i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 47.238,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504, un import (IVA inclòs) de 
212.718,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63324/15131 0504, un import (IVA inclòs) de 425.436,08 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l'art. 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

19. – (21XF0203C) AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de despesa per un import d'1.411.534,21 
euros amb càrrec al pressupost 2021 i a la partida 0502 D/22120 16511, a favor 
d'Energia XXI Comercializadora de Referencia SLU, amb NIF B82846825, en concepte 
de 2021 consum llum tarifes (TUR) Enllumenat Públic, seguint les indicacions de 
l'informe de 5 de febrer de 2021 de la Cap del Departament d'Enllumenat, que consta 
a l'expedient. 

20. – (21XF0205) AUTORIZAR i DISPOSAR l'import de 512.072,00 euros a favor d'Aigües de 
Barcelona, Empresa Metropolitana Gestió Integral de l'Aigua, SA, amb NIF A66098435, 
per atendre les despeses relatives al consum d'aigua pel funcionament de les fons i 
llacs ornamentals de la ciutat de Barcelona durant l'any 2021, amb càrrec al 
pressupost de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i a la partida 
D/22121/16111, i d'acord amb el que sol·licita el cap del departament del cicle de 
l'aigua en informe justificatiu, de 4 de febrer de 2021, adjunt a l'expedient. 
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Districte de Ciutat Vella

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

Districte de l'Eixample

22. – (21PL16833) SUSPENDRE en l’àmbit de les parcel·les grafiades en el plànol de 
suspensió, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions 
de l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a efectes 
de motivació s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de llicències i/o comunicats i 
altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la 
instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents de 
l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública 
(OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: 2.2. Activitats musicals; 2.3. 
Activitats de restauració; EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats; EC 2.1. 
Autoserveis; EC 3.1.1. Botigues de conveniència; EC 3.2. Comerç alimentari amb 
degustació; SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o 
reforma de local si suposen augment d’aforament; EXCLOURE de la suspensió les 



CG 10/21 INF 23/27

sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a l’exercici d’activitats 
presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i les sol·licituds 
d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats sotmeses 
al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la 
sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord de 
suspensió; EXCLOURE, així mateix, de la suspensió, les sol·licituds d’atorgament de 
llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats, i la comunicació 
prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o 
comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així com les 
obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja 
autoritzades o excloses de suspensió; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la 
finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un planejament d’establiments 
de pública concurrència i altres activitats en el marc del Programa Superilles a 
l’Eixample; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol 
de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de 
l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 de 
l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a 
comptar des de la publicació al BOPB d’aquest acord; i PUBLICAR el present acord en 
el Butlletí de la Província de Barcelona. 

Districte de Sants-Montjuïc

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

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

Districte d'Horta-Guinardó

25. – (7BD2019/109) APROVAR definitivament el Projecte d’arranjament i millora de l’àmbit 
situat entre el carrer Vayreda i l’Escola Baloo, al barri de Montbau, al Districte d’Horta-
Guinardó a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 2.565.258,77 euros el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLLMRLC); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les 
instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani 
de les línies de Baixa Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales, SL que inclou el 
projecte executiu; FACULTAR el Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per aprovar i 
formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases 
esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
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ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I 
METROPOLITANA

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

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

27. – (20200238) ADJUDICAR el contracte núm. 20001980, que té per objecte el Servei 
d'assessorament jurídic per a dones en els PIADS (Punts d'Informació i Atenció a les 
Dones), amb mesures de contractació pública sostenible, a l’empresa PROGESS 
Projectes Gestió Serveis Socials, amb NIF B59960526, de conformitat amb la proposta 
de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 379.625,40 euros IVA 
inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 313.740,00 euros 
corresponen al preu net i 65.885,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 189.812,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA inclòs) de 189.812,70 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 
0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb 
motiu de l’article 103 de la LCSP. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 15.687,00 
euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Bárbara Melenchon Serrano.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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28. – (0697/17) PRORROGAR, de mutu acord, per un període comprés des del 25.04.2021 
fins el 24.10.2021, el termini de vigència del contracte 17002612-007 que té per 
objecte la prestació del Servei de primera acollida especialitzats transversals i reforç al 
Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa A.B.D. ASOC. Bienestar y 
Desarrollo, amb NIF G59435180, per un import total de 471.056,69 euros (IVA 
exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
471.056,69 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
471.056,69 euros IVA exempt a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200. 
REQUERIR l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

29. – (20194450_19003358) AUTORITZAR l’ampliació de la cobertura pressupostària 
aprovada el 5.03.2020 per la finalització de l’exercici pressupostari i la impossibilitat 
d’incorporar-lo a l’exercici següent i, en conseqüència APROVAR L’AUTORITZACIÓ i 
DISPOSICIÓ de la despesa del contracte 19003358 003 que té per objecte l’adquisició 
de 143 escúters amb distintius destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de 
contractació pública sostenible, per un import de 152.965,78 euros (IVA inclòs), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària D/62577/13212 0400 i a l’exercici pressupostari de 
l’any 2021, a favor de Motor Center MM Barcelonés SLU. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Ciutat Vella

30. – (20212002) ADJUDICAR el contracte núm. 20004036, que té per objecte la gestió del 
servei d'intervenció social per la convivència al Districte de Ciutat Vella a PROGESS, 
Projectes i gestió de serveis socials, SL, amb NIF B59960526, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta amb millor relació qualitat preu, pel preu de 2.566.090,56 
euros IVA inclòs, dels quals 2.332.809,60 euros corresponen al preu net i 233.280,96 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.096.584,19 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601; un 
import (IVA inclòs) d'1.469.506,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 116.640,48 euros. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
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sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Isabel Moreno Gómez. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió Presidència, Dret de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

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

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.30 h.


	Acta de la sessió pendent d'aprovació

		2021-03-16T14:26:38+0100
	Barcelona
	Ester Solana Grasa -   (SIG)
	Aixecament Acta




