Secretaria General

COMISSIÓ DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE JULIOL DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 22 de juliol de 2021
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. –

(21000686) ADJUDICAR el contracte núm. 21000686, que té per objecte el servei de
suport tècnic per a la realització d'entrevistes en els processos selectius de
l'Ajuntament de Barcelona, a Grup Assessorament Psicologic SCP amb NIF J66535659
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
468.657,20 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals
387.320,00 euros corresponen al preu net i 81.337,20 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 156.828,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707; un import (IVA inclòs) de 311.829,10
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22607/92216 0707. 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 19.366,00 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 Mercedes Torres Muñoz.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

2. –

(17002431-001) PRORROGAR per un termini comprès des del 16.09.2021 i fins el dia 30
de novembre de 2021, data en la qual es preveu que el nou Acord Marc que ha de
substituir el vigent estarà operatiu; o bé en la data que s'iniciï efectivament la seva
execució, l'Acord Marc, amb número de contracte 17002431, que té per objecte la
contractació del servei de taxi pel trasllat de personal municipal en funcions de
representació de l'Ajuntament de Barcelona i de la resta d'organismes adherits,
adjudicat a l'empresa Ecotaxi Barcelona, SL, amb NIF B65837320, a l'empara de l'article
196.3 del Text Refós de la LCSP i d'acord amb els informes i documentació que consta
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en l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
3. –

(19001424L04-003) PRORROGAR per un període comprès des del 25.08.2021 fins l'inici
d'execució del nou contracte que l'ha de substituir o, en el seu defecte, fins el
31.12.2021, el contracte 19001424L04-003 que té per objecte la contractació dels
serveis d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels
jutjats i tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i
social, i serveis de representació i defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i
constitucionals. (Lot 4: Contenciós Administratiu i òrgans administratius), adjudicat a
l'empresa Barcelona Espai Legal Advocats SL, amb NIF B64951668, per un import total
de 20.166,67 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 20.166,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
16.666,67 euros i import IVA de 3.500,00 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22604/92014 0705. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

5. –

(36/2021) APROVAR el Pla de Barris per al període 2021-2024, i els documents que el
conformen, en els termes continguts en la documentació que s'incorpora a l'expedient.

6. –

(21XC0145) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) amb NIF P-0800013E, per la finalitat
del desenvolupament de noves metodologies per a l'estimació d'indicadors de renda
ajustats per la paritat de poder adquisitiu a escala urbana i metropolitana, el qual es
finançarà mitjançant la dotació d'un fons per un import total de 3.500,00 euros.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 3.500,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/0100/46736/92321 del pressupost de l'any 2021.
FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau, Regidor de Presidència de l'Ajuntament de
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin del mateix.

7. –

(INV) INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el
document de 29 de juliol de 2021.

8. –

(21000976) INICIAR l'expedient per a la contractació de "L'oficina de les activitats
nadalenques", amb núm. de contracte 21000976, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 396.222,62
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 998.742,97 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 327.456,71 euros
i import de l'IVA de 68.765,91 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 39.622,26 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141
0700, un import (IVA inclòs) de 356.600,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any
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2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; 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 d'Economia i Hisenda.
9. –

(21XF0859) MODIFICAR, per a l'exercici 2021, motivat per les raons exposades en
l'informe justificatiu incorporat a l'expedient, el règim de distribució dels recursos que
integren la participació de l'Ajuntament de Barcelona en el Fons de Foment del
Turisme (FFT) derivat de l'Impost sobre estades en establiments turístics (IETT), aprovat
per la Comissió de Govern de 15 de juny del 2017, en el sentit de deixar sense efecte
per a l'exercici pressupostari 2021, l'atribució al Consorci de Turisme de Barcelona del
50% de l'IETT destinat a l'Ajuntament de Barcelona, atès que aquest, per raons de
necessitat derivada de la situació del sector turístic, ja ha realitzat enguany aportacions
al Consorci de Turisme de Barcelona per import superior a 4.500.000,00 euros fixat
com a màxim a l'esmentat acord de 15 de juny del 2017.

10. –

(21XF0858) APROVAR la convocatòria de concessió de subvencions per donar suport
als projectes d’inversió en establiments i/o activitats comercials, de serveis, de
restauració, d’oci nocturn i d’allotjament turístic de la ciutat de Barcelona a l’empara
de les Bases Generals Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la
reactivació de les activitats econòmiques d’economia local a la ciutat de Barcelona,
publicades al BOP en data 3 de maig de 2021 i que han esdevingut aprovades
definitivament per no haver-se formulat al·legacions durant el període d’exposició
pública que facin necessària la seva modificació. CONVOCAR el procediment en règim
de concurrència competitiva, relatiu a les subvencions adreçades a donar suport als
projectes d’inversió en establiments i/ o activitats comercials, de serveis, de
restauració, d’oci nocturn i d’allotjament turístic de la ciutat de Barcelona. OBRIR el
termini de presentació de sol·licituds que serà del 10 d’agost al 17 de setembre de
2021 (ambdós inclosos). AUTORITZAR la despesa per un import de 7.750.000,00 euros.
amb càrrec al Fons CECORE a l’aplicació pressupostària 0700/77003/43336 del
pressupost municipal vigent per a l’any 2021. ORDENAR la publicació de l’esmentada
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’edictes, així
com la inserció d’una referencia d’aquest anunci a la Gaseta Municipal.

11. –

(21XF0774 ) AMPLIAR el termini de presentació de les sol·licituds, previst en la clàusula
10 de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per donar suport a la
reactivació d'establiments d'economia local a la ciutat de Barcelona, fins al dia 9 de
setembre de 2021. Aquest termini s'amplia, d'acord amb el que disposa l'article 32 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, atenent l'interès de l'Ajuntament de Barcelona en garantir
una major concurrència i accés a la subvenció per part de possibles beneficiàries.
Aquest nou termini modifica i deixa sense validesa el previst a la clàusula 10 de la
convocatòria de concessió d'aquests ajuts, en règim de concurrència no competitiva, i
que va ser publicada en el BOP de Barcelona el dia 9 de juliol de 2021, número CVE
202110093047. PUBLICAR el text íntegre d'aquest acord d'ampliació del termini de
presentació de sol·licituds al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d'edictes, així com la inserció d'una referència d'aquest anunci a la Gaseta Municipal.
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13. –

(0023/21) APROVAR inicialment les Bases del Premi Barcelona "SPORTS TECH",
programa d'acompanyament a startups en fases inicials que desenvolupin una activitat
en el sector econòmic sports tech, PUBLICAR-LES al BOPB i en el Tauler d'Edictes, així
com una referència de l'anunci a la Gaseta Municipal. SOTMETRE a informació pública
les bases del premi, per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de
l'esmentada publicació al BOPB. Les bases es donaran per aprovades definitivament,
sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions durant el període d'informació pública
que facin necessària la seva modificació. ENCARREGAR a BARCELONA ACTIVA SAU SPM
com a ens executor de les polítiques d'emprenedoria, empresa i ocupació
de l'Ajuntament de Barcelona, la gestió del procediment i el pagament del Premi,
excepte l'aprovació de les Bases i la convocatòria i la resolució. BARCELONA ACTIVA
SAU SPM tindrà la consideració d'entitat col·laboradora prevista en l'article 12 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l'article 18 i
següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei.

14. –

(DP-2021-28219) AUTORITZAR la despesa d'1.600.000,00 euros amb càrrec a la partida
pressupostària 0701 62227 93311 de l'exercici pressupostari de l'any 2021; APROVAR
inicialment el Plec de clàusules reguladores del procediment per l'adquisició de locals
al Districte de Sants-Montjuïc de la ciutat de Barcelona per tal d'incrementar el número
de locals de l'Ajuntament, mitjançant procediment de pública concurrència de caràcter
obert, tramitat de forma ordinària; SOTMETRE'L a informació pública durant un termini
de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions que posin de manifest la
necessitat d'introduir-hi modificacions; TENIR per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública per adjudicar les
adquisicions.

15. –

(DP-2021-28182) CEDIR a l'Associació de Comerciants i Professionals Cor Eixample l'ús
del local baixos i altell del carrer Aragó núm. 317, per un termini d'un any prorrogable i
amb caràcter onerós, amb la finalitat de destinar-lo a la dinamització del barri i foment
de l'associacionisme en el barri de la Dreta de l'Eixample, donant cabuda a diferents
projectes, d'acord amb les condicions annexes, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o
al·legacions, procedir a la cessió de l'ús; i FORMALITZAR la cessió en document
administratiu.

16. –

(DP-2021-28243) APROVAR el Protocol d’intencions entre l’Ajuntament de Barcelona i
la societat Barcelona Project’s SA relatiu al dret de superfície de la finca situada al
carrer de Torre Melina núm. 2-10 de Barcelona; FORMALITZAR-LO, i FACULTAR l’Im. Sr.
Jordi Martí Grau, regidor de Presidència i d’Economia i Pressupostos, per a la seva
signatura.

17. –

(03-96-2021) APROVAR l'expedient núm. 3-096/2021 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 1.660.395,39 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.
21071691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
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18. –

(03-97-2021) APROVAR l'expedient núm. 3-097/2021 de modificacions de crèdit,
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al
Pressupost per a l'exercici 2021, relatiu al Projecte de Barcelona Activa S.17018.999
Feder RISC3CAT Generalitat - Digitalització de serveis públics. Desenvolupament, per
un import de 74.689,88 euros, per la disminució de la despesa corrent i l'increment de
la despesa de capital previstes del projecte, de conformitat amb la documentació i amb
la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència
comptable 21071995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

19. –

(20210151D) ADJUDICAR el contracte núm. 21001465, que té per objecte el "Servei de
control d'accessos per talls de carrer amb motiu del programa Obrim Carrers 2021 2022, organitzats per l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat amb
mesures de contractació pública sostenible" a la UTE CORPORATION-AS 1 (formada per
les empreses ALIANZAS Y SUBCONTRATAS, SA i IMAN CORPORATION, SA) amb NIF
U16699290 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim d'1.854.195,75 euros IVA inclòs i d'acord amb
els preus unitaris ofertats amb una baixa del 20,22%, dels quals 1.532.393,18 euros
corresponen al preu net i 321.802,57 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) d'1.348.506,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/15141 0505; un import (IVA inclòs) de 505.689,75 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15141
0505. 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
76.619,66 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra.
Ariadna Miquel. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

20. –

(21S07350) APROVAR les tarifes que hauran de servir per establir la compensació
tarifària de les activitats objecte de encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de
Barcelona a Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, de conformitat
amb l'establert en el document Proposta de tarifes, signat pel Gerent Arquitecte en
Cap. ENCARREGAR a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
la realització de l'estudi de la mobilitat del vehicle privat a Barcelona; ús social, canvi
modal i impactes en el comerç local, de conformitat amb les prescripcions establertes a
l'Encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona a l'Institut d'Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona per la realització de l'esmentat estudi. AUTORITZAR i
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DISPOSAR a favor de INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE
BARCELONA, amb NIF P0800013E, la despesa per un import total de 85.000,00 euros,
dels quals 17.868,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/46736/15141 del
pressupost de l'any 2021 i 67.132,00 euros amb càrrec a l' aplicació pressupostària
D/46736/15141 del pressupost de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual, per fer front a les despeses
derivades d'aquest encàrrec a mitjà propi. FACULTAR el Gerent Arquitecte en Cap per
la formalització de l'encàrrec a mitjà propi i els actes que se'n derivin. PUBLICAR
l'encàrrec a mitjà propi a la Plataforma de Contractació.
21. –

(20XCO319) APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Grup de lideratge de ciutats
C40 i l'Ajuntament de Barcelona, per a la implementació del nou pacte verd global dins
del programa d'acció climàtica inclusiva per a les ciutats membres del C40. FACULTAR
al Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, Sr. Frederic Ximeno Roca, per la seva
signatura. NOTIFICAR la seva aprovació als interessats.

22. –

(21XC0184) APROVAR el conveni entre el Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, el Departament d'Empresa i Treball i el Servei Català de
Trànsit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la realització del 7è
Congrés internacional de la bicicleta, el 18è Congrés Ibèric La Bicicleta y la Ciudad i
l'EuroVelo and Cycling Tourism Conference l'any 2021. FACULTAR a la Regidora de
Mobilitat, Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés, per a la signatura de l'esmentat conveni,
així com també per a la de qualsevol documentació necessària per a l'efectivitat dels
acords que en ell s'hi contenen.
Districte de Ciutat Vella

23. –

(1BC 2019/169) APROVAR definitivament el Projecte executiu de millora del Parc de la
Ciutadella de Barcelona en l'àmbit del pg. Joaquim Renart, els jardins Josep Fontseré, el
pg. dels Til·lers i el sector central, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona d'iniciativa
municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del Projecte (ITP) que figura a l'expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
3.699.065,39 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; 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 Sants-Montjuïc

24. –

(19PL16724) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a l'equipament
d'allotjament dotacional destinat a residència d'estudiants al carrer Riera Blanca núm.
149 de Barcelona; promogut per Alba Spanish Propco 3 SLU; 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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Districte de les Corts
25. –

(4BC 2021/076) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici a l'avinguda
Diagonal, entre la plaça Pius XII i l'Escola Universitària d'Empresarials, al districte de Les
Corts de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte,
que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït,
per un import de 534.737,31 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); 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; TENIR-LO per aprovat
definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini
d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat
d'introduir modificacions en el projecte.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

26. –

(5BD 2021/068) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer de
Ballester, entre Ronda General Mitre i República Argentina, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte
que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb
un pressupost d'1.399.672,36 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); RESOLDRE les al·legacions presentades d'acord amb l'informe Resposta
que s'inclou dins l'expedient administratiu i aquests efectes es dóna per reproduït.
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 i Mitja
Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu;
FACULTAR la Gerent del Districte de Sarrià - Sant Gervasi per aprovar i formalitzar els
convenis específics, 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; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment;
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 de Barcelona.
Districte d'Horta-Guinardó

27. –

(7BC 2021/077) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici a la Ronda del
Guinardó, entre el carrer de Vinyals i el carrer de Cartagena, al districte d'HortaGuinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del
Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per
reproduït, per un import de 772.332,98 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA)
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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);
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; TENIR-LO per aprovat
definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini
d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat
d'introduir modificacions en el projecte.
28. –

(7BD 2021/102) APROVAR el Projecte d'instal·lacions per a l'obtenció de la llicència
ambiental del CEM Mundet, al barri de Montbau, al Districte d'Horta-Guinardó, a
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost de 2.054.427,22 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; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 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 Nou Barris

29. –

(8BD 2021/018) APROVAR definitivament el Projecte executiu actualitzat de la
reurbanització de les escales Matagalls, al Districte de Nou Barris de Barcelona,
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte que figura a
l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost d'1.508.874,61 euros, el 21% d'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; 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 Baixa Tensió i de Mitja Tensió i FACULTAR el Gerent del
Districte per a formalitzar els convenis; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament.
Districte de Sant Andreu

30. –

(21SD0202PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte de Construcció d'un pas adaptat per a l'accés al
triangle ferroviari des del carrer Josep Soldevila, al districte de Sant Andreu de
Barcelona, d'iniciativa municipal, a instancia de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA
d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 19 de novembre del
2020 i amb l'informe d'Auditoria de 16 d'abril de 2021 que consten degudament
incorporats a l'expedient i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un
pressupost de 513.172,17 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord
amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
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s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el
present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler
d'edictes municipal. NOTIFICAR el present acord a les direccions implicades en el
present procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
31. –

(21PL16856) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de l'equipament
situat al carrer d'Espronceda números 320 i 322-324, al bari de Navas; promogut per
l'Institut Barcelona Esports (IBE); EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes;
SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Sant Martí

32. –

(10BD 2017/127) APROVAR inicialment el Projecte de millora i adequació de la Masia
de Can Miralletes, al Districte de Sant Martí, de Barcelona, d'iniciativa municipal,
d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l'expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
811.573,84 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 (TRLMRLC); i SOTMETRE'L
a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

33. –

(21001842) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de "Recollida i trasllat
d'animals de companyia pel Departament de Gestió i Protecció dels Animals", amb
núm. de contracte 21001842, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 263.443,54 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 696.710,15 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 217.721,93 euros i import de
l'IVA de 45.721,61 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 219.536,29
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/16911 0300, un import (IVA inclòs) de 43.907,25 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 i Seguretat i Prevenció.
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34. –

(18002708-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18002708-003 que té per objecte la contractació del servei d'atenció telefònica, gestió
d'informació i tramitació diferida de l'atenció ciutadana de l'Ajuntament, adjudicat a
l'empresa Atento Teleservicios España, SAU, amb NIF A78751997, per un import màxim
d'1.707.851,40 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta
en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat
contracte per un import d'1.138.567,60 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un
import net de 940.964,96 euros i import IVA de 197.602,64 amb tipus impositiu 21,00%
a l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300. AMPLIAR l'autorització i disposició de
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 569.283,80 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 470.482,48 euros i import IVA de 98.801,32
amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. FIXAR en
70.572,37 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

35. –

(21XC0154) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona,
mitjançant la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició digital i Esports, Barcelona de
Serveis Municipals, SA i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation per a
l'impuls dels reptes que aportin solucions innovadores vinculades a la consecució de
l'Agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
FACULTAR el Sr. Xavier Patón Morales, Gerent de l'Àrea d'Agenda 2030, Transició
Digital i Esports de l'Ajuntament de Barcelona per la signatura de l'esmentat conveni i
qualsevol altre document que se'n derivi. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de les Corts

36. –

(21001019) ADJUDICAR el contracte núm. 21001019 que té per objecte el servei de
gestió i dinamització de l'equipament de l'Ateneu de Fabricació Digital del Districte de
les Corts, amb mesures socials de contractació pública sostenible, a favor de l'empresa
PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL amb NIF B66585613 de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
496.605,34 euros IVA inclòs, dels quals 410.417,64 euros corresponen al preu net i
86.187,70 euros a l'IVA. La quantia de l'import d'adjudicació es divideix en 404.419,47
euros que corresponen a la part fixa a tant alçat i 5.998,17 euros que corresponen a la
part variable mitjançant preus unitaris. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
85.621,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22610/33711; un import (IVA inclòs) de 205.491,87 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711; un
import (IVA inclòs) de 205.491,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711. CONDICIONAR la seva realització a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual.
ALLIBERAR la quantitat de 57.458,07 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació, i retornar-lo als exercicis pressupostaris dels anys 2021, 2022 i 2023 amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 9.906,57 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711; un
import (IVA inclòs) de 23.775,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711; un import (IVA inclòs) de 23.775,75
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22610/33711. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 20.520,88 euros i
RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte a la Sra. Ana Mas Trullenque. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
37. –

(21C00006) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis de la
gestió i explotació de la Instal·lació Municipal Esportiva Pavelló l'Illa, amb mesures de
contractació pública sostenible situada al carrer Numància, 142, de Barcelona, per al
període comprés entre l'1 de gener de 2022 al 30 de juny de 2023, amb núm. de
contracte 21C00006, vist l'informe de la Direcció de Serveis a les Persones del Districte
de data 2 de juliol de 2021, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte,
amb tramitació ordinària, mitjançant procediment restringit d'acord amb el que
estableix l'article 160 i següents de la LCSP, no subjecte a la regulació harmonitzada
d'acord amb l'article 20 de la mateixa llei i amb un pressupost base de licitació de
56.490,00 euros (IVA exempt) i un valor estimat de 783.480,00 euros; APROVAR les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques així com els seus annexes reguladors del contracte;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 37.660,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48999/34211 i un
import (IVA inclòs) de 18.830,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/48999/34211. Atès que el present contracte
comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos municipals. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació durant el
termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la publicació del corresponent
anunci en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.
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Districte d'Horta-Guinardó
38. –

(161/2021) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
(Districte d’Horta-Guinardó) i el SANT GENÍS PENITENTS CLUB DEPORTIVO, amb NIF
G08925687, relatiu a la gestió cívica del Camp de Futbol de Sant Genís, de conformitat
amb la normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de
convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada
per decret d’Alcadia el 27 d’abril de 2011 i; FACULTAR a la senyora M. Rosa Alarcón
Montañés, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni.
DECLARAR que aquest acord es supedita a que es complementi l’annex 4 del conveni
en la seva totalitat amb la corresponent certificació negativa de delictes sexuals,
conforme a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i a l’adolescència. DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública donada la
excepcionalitat que concorre en el projecte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

39. –

(20200150) INICIAR l'expedient per a la contractació mixta de les Obres de millora,
d’arranjaments interiors i adaptació d’espais per a noves necessitats de millora dels
equipaments adscrits a la Gerència de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI
de l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible, i dels Serveis d’assistència tècnica, gestió i direcció d’execució d’obra,
coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra i treballs de control i
seguiment de la planificació en fase d’execució de les obres d’arranjament, amb núm.
de contracte 21002002, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 4.854.704,57 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 5.349.536,72 euros, distribuït en els següents lots: - LOT
núm. 01, Obres d’arranjaments als equipaments dels Districtes de (1) Ciutat Vella, (2)
Eixample (sense incloure seu DS del carrer València), per un import de 1.615.589,64
euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Obres d’arranjaments als equipaments dels Districtes
de (3) Sants-Montjuïc, (4) Les Corts, (5) Sarrià-Sant Gervasi (6) Gràcia, (7) HortaGuinardó, (2) Seu DS del carrer València, per un import de 1.495.622,45 euros IVA
inclòs;- LOT núm. 03, Obres d’arranjaments als equipaments dels Districtes de (8) Nou
Barris, (9) Sant Andreu, (10) Sant Martí, (12) Altres (Can Puig i Can Girona), per un
import de 1.556.773,05 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Serveis d’assistència tècnica,
gestió i direcció d’execució d’obra, coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució
d’obra i treballs de control i seguiment de la planificació en fase d’execució de les obres
d’arranjaments, per un import de 186.719,43 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars regulador del
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada
quantitat, amb pressupost net 4.012.152,54 euros i import de l'IVA de 842.552,03
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 35.798,24 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 62.239,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 62.239,81
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 26.441,57 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 298.467,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 518.924,35
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 518.924,35 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 220.456,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 286.744,07
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 498.540,81 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 498.540,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 211.796,76
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 309.744,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 538.529,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 538.529,88
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 228.785,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors
a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l’article 103
LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
40. –

(20210190) ADJUDICAR el contracte núm. 21001813, que té per objecte el Servei de
Gestió de l’allotjament temporal i manutenció de persones i famílies en hostals,
pensions i pisos d’estada temporal a Barcelona i part de la seva àrea metropolitana a
l’empresa AVORIS RETAIL DIVISION SL amb NIF B07012107, 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 cost de gestió del 5,55%, per un
import màxim d'1.019.828,65 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats,
dels quals 918.764,55 euros corresponen al preu net i 101.064,10 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 877.750,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23161 0200; un
import (IVA inclòs) de 15.766,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22615/23171 0200; un import (IVA inclòs) de 126.312,45
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22615/23164 0200. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 45.938,23 euros.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
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suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al senyor Xavier Cubells Gallés,
Director de Serveis d'Immigració i Refugi. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
41. –

(20200279) ADJUDICAR el contracte núm. 20003296, que té per objecte la contractació
del Servei de Gestió del Centre Municipal d’Acolliment d’Urgències per Violència
Masclista de la ciutat de Barcelona (CMAU-VM) a l’entitat FUNDACIO SALUT I
COMUNITAT amb NIF G61878831, 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, pel preu d'1.605.874,98 euros IVA exempt. DISPOSAR a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA exempt) de 401.468,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA exempt) de 802.937,49
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23171 0200; un import (IVA exempt) de 401.468,74 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 els
pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 80.293,75
euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la senyora Bàrbara Roig
Merino, Directora de Serveis de Feminismes i LGTBI. ALLIBERAR la quantitat de
224.656,10 euros (IVA exempt), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA exempt) de 56.164,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA exempt) de 112.328,05
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23171 0200; un import (IVA exempt) de 56.164,03 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

42. –

(20210282-IMHAB) ACEPTAR la designació de l'European Network for Housing
Research d'organitzar el seu congrés internacional de la xarxa europea d'investigació
sobre l'habitatge per a l'any 2022. APROVAR el conveni específic de col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l'organització
del Congrés Internacional de l'European Network for Housing Research 2022 amb una
aportació econòmica municipal, que es vehicularà a través de l'Institut Municipal de
l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, fins a un màxim de 250.000,00 euros.
FACULTAR la Regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona i
Presidenta de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació per a la seva signatura,
així com dels actes, acords específics o addendes que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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43. –

(20200350) ADJUDICAR el contracte núm. 20003538, que té per objecte la contractació
dels Serveis de gestió i desenvolupament del servei VinclesBCN. L'empresa
adjudicatària prestarà els serveis necessaris per incorporar 240 usuaris tipus A i
mantenir 3.240 actius i incorporar 600 usuaris tipus B i mantenir 900 actius a la
finalització del contracte; i el Subministrament de 240 tauletes, servei de manteniment
(inclou el servei de replacement o reposició) de 3.240 tauletes i 3.240 connexions a
internet (serveis de telecomunicacions necessaris per al funcionament de les tauletes)
a la UTE VI TUNSTALL TELEV.VODAF. GROUP SALTÓ, amb NIF U06889133, 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
d'1.866.444,27 euros IVA inclòs, dels quals 1.692.543,52 euros corresponen al preu net
i 173.900,75 euros a l'IVA, desglossat segons el tipus de prestació: 8.870,40 euros tipus
del 21% i 165.030,35 euros tipus del 10%, amb un preu global de 319.145,29 euros i
d'acord amb els preus unitaris ofertats: - Preu unitari Alta neta d'usuari, 63,3447 euros.
-Preu unitari cost del servei de dinamització mensual, 2.355,0543 euros. - Preu unitari
mensual de la Connexió a internet de les tauletes 7,6505 euros - Preu unitari de la
Tauleta, 176,00 euros. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 469.168,23 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23033
0200; un import (IVA inclòs) de 907.666,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23033 0200; un import (IVA inclòs) de
438.498,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23033 0200; un import (IVA inclòs) de 25.555,20 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63622/23033 0200; un
import (IVA inclòs) de 25.555,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/63622/23033 0200. CONDICIONAR la seva realització a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR
l'import de la garantia definitiva en 84.627,18 euros. FORMALITZAR el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte al senyor Enrique Cano Gil, Cap del Departament de
Promoció de la Gent Gran. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

45. –

(01SD/21) APROVAR la continuïtat de l'oferta de grups amb horari reduït de matí i de
tarda a l'escola bressol municipal Germanetes i AMPLIAR aquesta prova pilot de
diversificació horària a l'escola bressol municipal Caspolino amb grups amb horari
reduït de matí i de tarda. APLICAR als grups pilot d'horari reduït de l'escola bressol
municipal Caspolino els preus públics específics per als grups d'horari reduït (de matí o
tarda) previstos a la normativa de preus públics per a l'escola bressol municipal Aurora
(apartat 3.1.5 dels preus públics aprovats per la Comissió de Govern de l'Ajuntament
de Barcelona, el 31 de gener de 2019, i publicats al BOP d'1 de febrer de 2019) i
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d'aplicació, també, al grups amb horari reduït de l'escola bressol municipal
Germanetes; FACULTAR al president de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
per a que aprovi ulteriors possibles obertures o tancaments de grups amb horari reduït
a les escoles que formen part de la xarxa d'escoles bressol municipals de Barcelona.
Districte de Sants-Montjuïc
46. –

(21XC0153) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Federació d'Associacions i
Comissions de carrers de la Festa Major de Sants, amb NIF G58505595 i l'Ajuntament
de Barcelona (Districte de Sants-Montjuïc), per a l'organització de la Festa Major de
Sants 2021, que instrumenta l'atorgament de la subvenció directa de 80.000 euros,
equivalent al 72,73% del cost total del projecte, i amb una durada fins a 31 de
desembre de 2021, per motius excepcionals d'interès públic d'acord amb els arts.
22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
l'art. 6.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari
del Consell Municipal d'aquest Ajuntament en sessió de 17 de desembre de 2010.
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades
en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de
80.000 euros amb càrrec a la posició pressupostària número D/48573/33811/0603 de
l'exercici 2021, a favor de la Federació d'Associacions i Comissions de carrers de la
Festa Major de Sants, amb NIF G58505595. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que,
en el termini màxim de tres mesos a comptar des de l'acabament del termini per a la
realització de l'activitat, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç
econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. FACULTAR el
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, per a la signatura
d'aquest conveni.
Districte de Gràcia

47. –

(20210153) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada
Festa Major de Gràcia, amb NIF G64921182, amb la finalitat de Promoció Activitats
Culturals i participatives de la Fundació FM de Gràcia, que instrumenta l'atorgament de
la subvenció de concessió directa prevista nominativament al pressupost de l'any 2021
amb càrrec a la partida 0606/48699/33811, per un import de 202.650,00 euros,
equivalent 46,06% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
440.000,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2021, de conformitat amb els
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell
Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 202.650,00 euros amb càrrec a la
partida 0606/48699/33811 del pressupost de l'any 2021. ABONAR l'esmentada
quantitat a l'Entitat "FUNDACIÓ PRIVADA FESTA MAJOR DE GRÀCIA", prèvia signatura
del present acord per ambdues parts. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un
termini màxim de 3 mesos, a comptar des del 31.12.2021, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR
l'Il·lm. Sr. Eloi Badia i Casas, Regidor del Districte de Gràcia de l'Ajuntament de
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Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin.
EL SECRETARI GENERAL

Signat electrònicament per :Jordi Cases Pallares - (SIG)
Data :2021.07.29 12:57:36 CEST
Raó:Comunicació
Lloc : Barcelona
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