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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 14 de maig de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 14 de maig de 2020, 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, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí
Grau, Lucia Martín González, Eloi Badia Casas, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa
Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé
Carol i Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases
Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laura Pèrez Castaño, Jordi
Rabassa Massons i Margarita Mari Klose.

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

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 l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10h.

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

C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (20200205 GerHab) DONAR CONFORMITAT al Plec de condicions per a la selecció d’un
soci privat per transformar Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (HMB) en una societat
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d’economia  mixta  (Plec  de  condicions)  i  els  seus  annexos,  que  modifiquen  i
substitueixen el plec de condicions anterior, al qual el Plenari del Consell Municipal va
donar conformitat per acord de 21 de desembre de 2018, atès que es va  declarar
deserta la licitació convocada per HMB d’acord amb aquest plec. FACULTAR Habitatge
Metròpolis Barcelona, SA (HMB) per procedir a la licitació i adjudicació, pel
procediment negociat amb publicitat, del contracte per a la selecció de soci privat
d’acord amb el Plec de condicions, i donar compte al Plenari del Consell Municipal del
resultat de la licitació. DONAR CONFORMITAT a la modificació dels estatuts
d’Habitatge  Metròpolis  Barcelona,  SA  (HMB),  que  figura  com  annex  a  aquest  acord, 
que  haurà  d’aprovar  la  Junta  d’accionistes  d’HMB,  i  que  té  com  objecte  les
ampliacions  de  capital  i  les  altres  adaptacions  necessàries  per  a  la  incorporació  d’un
soci privat, com a conseqüència del procés de selecció definit al Plec de condicions, i
FACULTAR, així mateix,  la Junta d’Accionistes  d’HMB, per esmenar qualsevol defecte
no substancial, especialment els que es puguin suscitar en la tramitació de la
inscripció de la modificació en el Registre Mercantil. RATIFICAR la conformitat a
l’ampliació  del  capital  d’Habitatge  Metròpolis  Barcelona,  SA  (HMB),  acordada  pel
Plenari del Consell Municipal en el citat acord de 21 de desembre de 2018, que no ha
estat encara formalitzada, i que haurà d’aprovar  la Junta d’accionistes d’HMB, per un
import màxim de 23.940.000 euros, segons preveu el Plec de condicions,
corresponent  a  la  primera  fase  de  l’operació.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR  la  despesa  a
favor  d’Habitatge  Metròpolis  Barcelona,  SA  (HMB),  NIF,  A67187609,  amb  càrrec  al
pressupost  i  a  l’aplicació  pressupostària  indicats  en  el  document  que  consta  a
l'expedient  dels  imports  següents:  a)  5.970.000  euros  per  a  l’exercici  2020
(corresponents  a  la  primera  fase)  b) 12.709.089,95  euros  euros  per  a  l’exercici  2021
(corresponents  a  la  segona  fase)  c) 21.181.816,  58  euros  per  a  l’exercici  2022
(corresponents  a  la  tercera  fase)  d) 21.181.816,  58  euros  per  a  l’exercici  2023
(corresponents a la quarta fase). Aquests imports estan condicionats a l’existència de
crèdit adequat  i suficient per a la subscripció i desemborsament de les accions de la
classe A representatives de la part que li correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona en
les successives ampliacions de capital que ha de portar a terme  Habitatge Metròpolis
Barcelona, SA (HMB) d’acord amb el Plec de condicions i el resultat de l’adjudicació de
la licitació. FACULTAR a la Comissió de Govern per aprovar els ajustaments dels
imports esmentats corresponents a les successives ampliacions de capital  i les
anualitats  en  què  s’han  de  fer  efectives,  corresponents  a  les  diferents  fases,  d’acord
amb  l’operativa  de  la  societat  que  preveu  el  Plec  de  condicions  i  el  resultat  de
l’adjudicació  de  la  licitació.  FACULTAR  el  primer  Tinent  d’Alcaldia  per  adoptar  les
resolucions necessàries i subscriure  els documents procedents per a una concreció
més adequada i una execució millor del present acord. NOTIFICAR aquest acord a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (HMB).

HA QUEDAT SOBRE LA TAULA la proposta precedent.

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

2. – (DP-2020-27794)  CEDIR  gratuïtament  a  l’Arquebisbat  de  Barcelona  el  sòl  i  vol  de  la
finca de propietat municipal del carrer Provença núm. 450-B (finca registral 52.574 del
Registre de la Propìetat núm. 22 de Barcelona), grafiada en el plànol annex, per a
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destinar-la  a  l’execució  de  la  Capella  de  l’Assumpte  integrada  en  el  Temple  de  la
Sagrada  Família,  de  conformitat  amb  les  previsions  de  la  MPGM  per  a  l’ajust  de
qualificacions  en  el  tram  del  carrer  Provença  corresponent  a  l’illa  del  temple  de  la
Sagrada Família  aprovada definitivament el  4  d’abril  de 2019,  i  d’acord amb allò  que
disposa els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17
d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de
trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la
cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat
garantida  amb  clàusula  de  reversió  automàtica  en  els  termes  de  l’article  50  del
Reglament al.ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sants-Montjuïc

3. – (19PL16703) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la regulació de la implantació
d’un ascensor  exterior  a  la  residència  per  a  la  gent  gran situada a  l’avinguda Madrid
núm. 210 de Barcelona; promogut per Barna Building, SL.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

4. – (19PL16696) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  d’ordenació  de  l’illa  urbana
delimitada  pels  carrers  Sant  Hermenegild,  Sant  Guillem,  Francolí  i  de  la  Gleva  –
Convent i parròquia de Santa Joaquima de Vedruna; promogut per Carmelitas de la
Orden del Carmen de la Província de Catalunya; amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, a que 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. – (DP-2020-27802) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la
concessió de l'ús privatiu respecte de l’entitat 1 de propietat municipal de la finca de
la plaça de les Beates núm. 2, a favor de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i
Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos, amb caràcter onerós i un
termini de deu anys amb efectes 7 de juliol de 2020, amb la finalitat de destinar-la
com a seu de la Federació i les entitats que la integren, i el desenvolupament de les
seves activitats, en especial l'ús com a centre per a la difusió i producció de la cultura
popular i tradicional catalana, la recerca, producció, difusió i realització de les
activitats festives de caire tradicional de Barcelona, i el treball multidisciplinar i de
col.laboració  entre  associacions;  SOTMETRE’L  a  informació  pública  durant  el  termini
de  trenta  dies  i,  si  no  s’hi  formulen  reclamacions  o  al·legacions,  TENIR  per  elevat
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió
directament a la la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona
Vella i la Casa dels Entremesos; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per
a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

2. – (DP-2020-27838)  PRORROGAR,  a  l’empara  del  decret  de  l’Alcaldia,  de  23 de març  de
2020,  la  concessió  d’us  privatiu,  que  té  per  objecte  la  conservació,  subministrament,
instal·lació i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la
ciutat de Barcelona, adjudicada a la societat Clear Channel España SLU, per acord de
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la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  en  sessió,  de  21  de  juny  de  2016,  prorrogada  per
acord  de  la  mateixa  Comissió  en  sessió,  de  17  d’abril  de  2018;  fins  que  sigui
adjudicada  una  nova  concessió  per  a  la  prestació  de  l’objecte  de  la  que  ara  es
prorroga i, en tot cas, fins un màxim de nou mesos a comptar des de l'1 de juliol de
2020, mantenint inalterables la resta de condicions de la concessió; FORMALITZAR la
prorroga en document administratiu; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

3. – (DP-2019-27587)  ACCEPTAR  la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini
públic municipal del quiosc situat a la cantonada del carrer Jorge Manrique amb
Herrera  el  Vell,  amb  el  núm.  de  codi  d’activitat  184,  formulada  pel  senyor  Julio
Escudero  Yuste  i,  en  conseqüència,  DECLARAR  extingida  l’esmentada  concessió;  i
RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret
a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

4. – (DP-2019-27639)  ACCEPTAR  la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini
públic municipal del quiosc situat a la Travessera de Gràcia núm. 264/Nàpols, amb el
núm. de codi  d’activitat  146,  formulada pel  senyor MD Solayman i,  en conseqüència,
DECLARAR extingida  l’esmentada  concessió;  i  RETORNAR al  municipi  la  possessió  del
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap
classe a favor del titular de la concessió.

5. – (DP-2019-27741)  ACCEPTAR  la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini
públic municipal del quiosc situat a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 214, amb
el  núm.  del  codi  d’activitat  152,  formulada  pel  senyor  Hugo  Langa  Ayala,  en
conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la
possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

6. – (DP-2020-27753)  ACCEPTAR  la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini
públic municipal del quiosc situat al carrer Mare de Déu del Coll núm.87-89 amb el
núm.  del  codi  d’activitat  220,  formulada  per  el  senyor  Antonio  Cucurull  Casado i,  en
conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la
possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

7. – (DP-2020-27763)  ACCEPTAR  la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini
públic municipal del quiosc situat al carrer Rambla Guipúscoa núm.16 cantonada amb
el  carrer  Espronceda  amb  el  núm.  del  codi  d’activitat  172,  formulada  per  la  senyora
Maria  Silvina  Carvajal  Rivarola  i,  en  conseqüència,  DECLARAR  extingida  l’esmentada
concessió; i RETORNAR al municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions
fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la
concessió.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ

8. – (10/2020)  APROVAR el  Pla  d’Estudis  Sociològics  2020-2023;  PUBLICAR-LO a la  Gaseta
Municipal de Barcelona, a la seu electrònica o al web municipal, d'acord amb la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de les Corts

9. – (20PL16772) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual de PGM en l'àmbit de l'Hospital de
Sant Joan de Déu, edifici Psiquiatria i antic edifici Docent per encabir el nou pediàtric
center  a  l'equipament  existent  al  carrer  Sta.  Rosa  39-57;  d’iniciativa  municipal;
EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a
la seva aprovació provisional.

Districte d'Horta-Guinardó

10. – (20PL16773) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  en  l’àmbit
delimitat  pels  carrers  de  Sinaí,  de  Natzaret  i  de  Samaria;  d’iniciativa  municipal;
EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a
la seva aprovació provisional.

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.
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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 7 de maig
de 2020, 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 DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

1. – (20150114 IMSS)  Resolució  de la  Presidenta  de l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials
de Barcelona, de 30/04/2020, que APROVA la continuïtat del contracte que té per
objecte la gestió del Servei de Famílies Col·laboradores, amb mesures de contractació
pública  sostenible,  adjudicat  a  l’entitat   SURT  Fundació  de  Dones  durant  el  temps
indispensable  fins  a  la  formalització  i  inici  d’execució  del  nou  contracte  i,  en  tot  cas,
per un període no superior a 3 mesos a partir de l’1 de maig de 2020 en les mateixes
condicions previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un import total de
21.856,43 euros, exempt d’IVA.

2. – (20180182 IMSS)  Resolució  de la  Presidenta  de l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials
de Barcelona, de 30/04/2020, que APROVA la continuïtat del contracte que té per
objecte  la  gestió  de  l’Oficina  del  Pla  d’Assentaments  Irregulars  (OPAI),  amb  mesures
de contractació pública sostenible, adjudicat a l’entitat  Progess, projectes i  gestió de
serveis socials, SL  durant el temps indispensable fins a la formalització i inici
d’execució  del  nou  contracte  i,  en  tot  cas,  per  un  període  no  superior  a  3  mesos  a
partir  de  l’1  de  maig  de  2020  en  les  mateixes  condicions  previstes  en  els  plecs  que
regulen aquest contracte, per un import total de 191.580,28 euros, 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. – (inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 14 de maig de 2020.
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2. – (0240/20) APROVAR el conveni marc de col.laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
i  la  Fundació  Barcelona  Comerç,  Unió  d’Eixos  Comercial  Turístics  Barcelona  Oberta,
Associació  Catalana  de  l’Empresa  Familiar  del  Retail  (COMERTIA),  PIMEC-Comerç,
Foment del Treball-COMERÇ, Gremi de Restauració de Barcelona, Consell de Gremis
de  Barcelona  i  Associació  de  Professionals  Especialitzats  en  Serveis  a  l’Alimentació
Fora  de  la  Llar  (APESAFH),  per  al  desenvolupament  de  l’acció  de  distribució  de
material  per a la  protecció de l’activitat  del  sector comercial  i  de la  restauració de la
ciutat de Barcelona; FACULTAR l'Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Regidora de
Comerç, Mercats, Consum, Regim Interior i Hisenda per a la signatura d'aquest
conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.

3. – (3-040/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-040/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici  2020,  d’import 761.196,69 euros,  per fer front a despeses pel
desenvolupament de serveis tecnològics de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana, de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20050491;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

4. – (3-041/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-041/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  696.000,00  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. 20050591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

5. – (19XCO384) APROVAR l’acord a subscriure entre la Gerència Urbanística GU Port Vell
de  l’Autoritat  Portuària  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Barcelona   per  la  gestió
compartida de l'espai públic situat al sector Ponent de la platja de San Sebastià i al
sector Nova Bocana del Port de Barcelona. FACULTAR al gerent de Medi Ambient i
Serveis Urbans, Sr. Frederic Ximeno Roca, per la seva signatura. NOTIFICAR la seva
aprovació als interessats.

Districte d'Horta-Guinardó

6. – (20SD00043PU)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d'urbanització del passatge comprès entre els
carrers de Fastenrath i Arenys, sòl qualificat de Zona Verda (Clau 6a) inclòs en l'àmbit
del Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums i concreció d’alineacions i rasants als
carrers Fastenrath 43-53 i Arenys 50-58 (aprovat definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en sessió de 21 de març de 2003 i publicat als efectes de la seva
executivitat al BOPB de 12 d'abril de 2003), d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte
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(amb classificació B) de 4 de març de 2020 que figura a l’expedient administratiu i que
a aquests efectes es dona per reproduït, promogut per Focomin Residencial, SL amb
un  pressupost  d'1.439.938,54  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.  SOTMETRE’L  al
tràmit  d'informació  pública  durant  el  termini  d’un  mes  durant  el  qual  es  podrà
examinar  i  formular-hi  les  al·legacions  pertinents,  mitjançant  la  inserció  de  l‘acord  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més circulació
de Catalunya. NOTIFICAR el present acord als interessants. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

7. – (20PL16781) APROVAR, de conformitat amb l’informe jurídic de la Direcció d’Actuació
Urbanística,  que consta  a  l’expedient  i  es  dona per  reproduït  a  efectes  de motivació,
el  Conveni  urbanístic  corresponent  a  l’àmbit  delimitat  pels  Carrers  de  Sinaí,  de
Natzaret  i  de  Samaria;  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures  i  Mobilitat;  i  FACULTAR  a  la  Segona  Tinenta  d’Alcaldia  de
l’Ajuntament de Barcelona, competent en matèria d’urbanisme, per a la signatura de
l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar.

Districte de Sant Andreu

8. – (20SD0042PU)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització del Passeig de la Verneda 108-138,
inclòs  dins  l’àmbit  de  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  del  sector  Sant
Andreu-Sagrera de Barcelona (aprovada per acord de la Subcomissió d’Urbanisme de
Barcelona de 12 de desembre de 1996, publicat als efectes de la seva executivitat en
el  DOGC  de  29  de  gener  de  1997)  promogut  per  Acciona  Inmobiliaria  SLU,  d’acord
amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  (amb  classificació  B)  de  31  de  març  de  2020  que
figura a l’expedient administratiu i  que a aquests efectes es dona per reproduït, amb
un  pressupost  d'1.485.887,85  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor  Afegit  (IVA)  inclòs,
de conformitat amb allò establert als 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.  SOTMETRE’L  al
tràmit  d'informació  pública  durant  el  termini  d’un  mes  durant  el  qual  es  podrà
examinar  i  formular-hi  les  al·legacions  pertinents,  mitjançant  la  inserció  de  l‘acord  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més circulació
de Catalunya. NOTIFICAR el present acord als interessants. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

9. – (20PL16767) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament
docent situat al passeig Mollerussa 71-77, al Districte de Sant Andreu de Barcelona;
d’iniciativa  municipal  a  proposta  del  Consorci  d’Educació  de  Barcelona;  EXPOSAR-LO
al  públic  pel  termini  d’un  mes;  SOTMETRE’L  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva
aprovació  definitiva  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

10. – (20180259) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte
18003127-002 que té per objecte la gestió i desenvolupament del projecte VinclesBcn
i el subministrament de 2.000 tauletes, servei de manteniment de 3.000 tauletes i
3.000 connexions a internet, durant el termini comprès entre els dies 1 de juliol de
2020 i 31 de desembre de 2020, adjudicat a l'empresa Televida Servicios
Sociosanitarios SLU Vodafone España, SAU I Electroni, amb NIF U67369173, per un
import total de 961.069,90 euros (IVA inclòs), 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 29 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 i 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  961.069,90  euros,  inclòs  el  10% i  el  21% d’IVA segons  la  prestació,
del 21% en el cas de subministrament de tauletes i amb el manteniment dels preus
unitaris fixats en l’adjudicació del contracte, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec
a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de
844.659,91 euros i import IVA de 84.465,99 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22719/23033 0200; un import net de 26.400,00 euros i import IVA
de 5.544,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/63622/23033
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.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12
hores.
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