
 
Gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 

ANUNCI 

 

 

(Expedient 2020-0089) En compliment dels articles 43 i 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, i del punt 17.3 de la Convocatòria de premis a la recerca científica “Fons Covid”, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 

6 d’octubre del 2020, ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de la Resolució per validar les dates d’inici dels projectes 

premiats i ampliar a sis mesos el termini màxim per la presentació de la Memòria previst al punt 15.7 de l’esmentada Convocatòria. 

 

Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a les Bases dels Premis. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit. 

 

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 24 de febrer de 2022, en us de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de data 15/6/2019, ha aprovat 

la següent proposta d’acord: 

 

“(20S07497 ) VALIDAR les dates d’inici dels projectes, premiats en la Convocatòria de Premis a la Recerca Científica "Fons Covid" publicats en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 4 de gener de 2021 i el 15 de març de 2021, de conformitat amb l’informe tècnic i Annex 1 que 

consta en l’expedient, amb motiu de l’endarreriment de l’inici dels projectes durant el mes posterior a l’atorgament del premi, tal i com determina el punt 

7.1 de la convocatòria dels esmentats premis, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es 

prorroga l’estat d’alarma del dia 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021 per contenir la propagació d’infeccions 

causades pel SARSCoV-2. AMPLIAR a sis mesos el termini màxim per la presentació de la Memòria previst al punt 15.7 de la Convocatòria de Premis 

a la Recerca científica "Fons Covid", en aplicació del punt 17 de les Bases de l’esmentada Convocatòria, publicades en el BOPB el 6 d’octubre de 

2020, pel mateix motiu que en el paràgraf anterior i per tal de garantir la igualtat de tractament de totes les persones beneficiàries del premi. 

NOTIFICAR a les persones interessades aquest acord mitjançant la seva publicació al BOPB i en la pàgina web de Barcelona Ciència 

(https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/), en compliment del que estableix el punt 17 de la Convocatòria.” 

 

 



 
Gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 

Annex I 

Dades generals Dates i final 

Títol Projecte Nom IP referent Original 
Final 

esperat 
Informe final 

Intervencions tàctiques a l’espai públic: una diagnosi participativa basada en l’escolta 52 Marta Serra Permanyer 28/02/2021 28/02/2022 28/08/2022 

Segregació urbana i accés a l’energia en l’àmbit urbà metropolità de Barcelona sota condicions de 
crisis sanitària, social i ambiental 

29 
Verónica Elizabeth Mejía 
Juárez 

15/03/2021 15/03/2022 15/09/2022 

Habitas. Habitatge i Salut en temps de pandèmia i més enllà 49 
Carlota Sáenz de Tejada 
Granados 

15/02/2021 07/06/2022 07/12/2022 

Energia geotèrmica com a eina per a la remediació d’aigües subterrànies a Barcelona 26 Estanislao Pujades 01/03/2021 20/06/2022 20/12/2022 

Simulant l'expansió del brot COVID-19: una eina de previsió de risc tenint en compte les 
desigualtats socioeconòmiques i de gènere a Barcelona 

45 Pere Masjuan i Queralt 17/03/2021 17/03/2022 17/09/2022 

Un enfocament automàtic de descobriment de dades per millorar l’ecosistema de dades de 
Barcelona 

21 Sergi Nadal Francesch 04/02/2021 04/02/2022 04/08/2022 

Infraestructures per a una vida independent: una investigació participativa per repensar 
l’habitatge, les cures i la comunitat en temps de pandèmia 

59 
Andrea García 
Santasmases Fernández 

30/03/2021 30/03/2022 15/09/2022 

Model de gestió integrada dels recursos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a 
l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’Àrea Metropolitanade Barcelona 

53 Carme Barba Ferrer 15/03/2021 15/03/2022 15/09/2022 

Expo-Bar: detecció de les substàncies químiques nocives que s’acumulen en embarassades i a les 
plantes de tractament de les aigües residuals de Barcelona 

2 Pablo Gago Ferrer 01/05/2021 01/05/2022 01/11/2022 

Nous indicadors pel dret a la ciutat: tecnologies digitals, emocions i desigualtats 17 Maria Rodó de Zárate 01/02/2021 01/02/2022 01/08/2022 

La ciutat dels quinze minuts: dinàmiques de mobilitat post-pandèmia en la ciutat de la proximitat 47 Oriol Marquet Sarda 31/03/2021 31/03/2022 30/09/2022 

L'impacte dels espais públics per millorar la salut i el benestar a Barcelona des d'una mirada 
feminista 

31 Margarita Triguero Mas 15/02/2021 15/02/2022 15/08/2022 

Avaluació de l'eficiència dels sistemes de drenatge urbà per reduir els actius contaminants i fer 
més sostenible l'ús de l'aigua 

28 Marc Teixidó Planas 01/06/2021 01/06/2022 01/12/2022 

Cohabitem Barcelona. Cinc casos d'estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el fomen de 
models productius innovadors 

64 
Marta Domènech 
Rodríguez 

01/02/2021 01/02/2022 01/08/2022 

RePLANTegem entorns escolars 41 Mariona Ferrandiz Rovira 01/03/2021 20/06/2022 20/12/2022 

 

Barcelona, 25 de febrer de 2022. 
 
 
El Secretari General 

 
Jordi Cases i Pallarès 
 


