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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1 DE JULIOL DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de juny de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (215/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Marín Mateu (mat. 
21172) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers de 
Llevant de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat pública com a 
professor formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil 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. 

2. – (216/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Llàtzer Magrinyà Andreu 
(mat. 26462) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber C2 SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA04), i adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat pública 
com a professor formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil 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 
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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. – (217/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Javier Albert 
Chapero (mat. 78556) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de 
programa amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb 
destinació a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència d'Urbanisme, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una 
activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s'exclou de l'exercici de l'activitat 
privada d'arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (49/21) AUTORITZAR al Consorci del Besòs, adscrit a l'Ajuntament de Barcelona, la 
contractació laboral indefinida d'una persona per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a 
Superior en Arquitectura, del grup A, subgrup A1, d'acord amb el que disposa l'apartat
22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre 
de 2016. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (224/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu, tal i com es detalla als annexos que consten 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. 
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6. – (228/2021) CONVOCAR 125 places d'administratiu/iva de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial, corresponent al 
grup C, subgrup C1, escala d'administració general, subescala administrativa i règim 
funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el 
present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de Barcelona. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (232/2021) CONVOCAR 2 places de tècnic/a superior en dret de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial, 
corresponent al grup A, subgrup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica 
i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de 
Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (255/2021) CONVOCAR 6 places de tècnic/a mitjà/ana del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en 
torn de promoció interna especial, corresponent al grup A, subgrup A2, escala 
d'administració especial, subescala de serveis especials i règim funcionarial. APROVAR 
les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 
Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (21000358) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Serveis de càtering per als 
Actes Institucionals organitzats per la Direcció Tècnica d'Actes Institucionals i Protocol" 
amb núm. de contracte 21000358, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 388.960,00 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 593.980,00 euros, 
distribuït en els següents lots: LOT núm. 01, Servei de càtering plenaris, per un import 
de 97.328,00 euros IVA inclòs; LOT núm. 02, Servei de càtering serveis puntuals 
esmorzar-copa, per un import de 58.850,00 euros IVA inclòs; LOT núm. 03, Serveis 
puntuals refrigeri i/o dinars sopars, per un import de 110.682,00 euros IVA inclòs; LOT 
núm. 04, Servei de càtering menús de dinars o sopar, per un import de 122.100,00 
euros IVA inclòs; 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 349.400,00 euros i import de l'IVA de 39.560,00 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 40.700,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 
61.050,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22601/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 20.350,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705, un 
import (IVA inclòs) de 36.905,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 55.341,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22601/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 18.436,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705, un 
import (IVA inclòs) de 19.624,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 29.425,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22601/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 9.801,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705, un 
import (IVA inclòs) de 32.450,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 48.664,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22601/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 16.214,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705; 
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. 

10. – (21S05269) APROVAR les tarifes que hauran de servir per establir la compensació 
tarifària de les activitats objecte de l'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de 
Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA per l'any 2021, 
de conformitat amb l'establert en el document de Proposta de tarifes, signat pel 
Director de Projectes Estratègics de l'Ajuntament de Barcelona. ENCARREGAR a 
Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, la realització de les 
tasques de la Direcció de Projectes Estratègics (Estratègia Delta, Pla litoral i altres) 
durant l'any 2021, de conformitat amb les prescripcions que s'estableixen en l'Encàrrec 
a mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de 
Desenvolupament Urbà, SA. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
300.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100/46421/92015 del 
pressupost 2021 a favor de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, 
amb NIF A60453271, per fer front a les despeses derivades d'aquest encàrrec a mitjà 
propi. FACULTAR la Sra. Sara Berbel Sánchez, Gerent Municipal de l'Ajuntament de 
Barcelona 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. 

11. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el 
document d'1 de juliol de 2021. 

12. – (21XF0490) APROVAR la Convocatòria per a l'atorgament de Subvencions d'enllumenat 
nadalenc a les vies públiques i a l'interior dels aparadors dels establiments comercials 
de la ciutat de Barcelona, any 2021. CONVOCAR el procediment en règim de 
concurrència competitiva, relatiu a les subvencions per a l'enllumenat nadalenc a les 
vies públiques i a l'interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat de 
Barcelona, any 2021. OBRIR una vegada aprovada la convocatòria el termini d'un mes a 
comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB, per a la presentació de sol·licituds. 
AUTORITZAR la despesa per un import de 860.000,00 euros per la convocatòria de les 
subvencions de l'enllumenat nadalenc a les vies públiques i a l'interior dels aparadors 
dels establiments comercials de la ciutat de Barcelona, amb càrrec a la partida 
pressupostària 0700 48901 43141 del Pressupost municipal de l'exercici 2021. 
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ORDENAR la publicació de l'esmentada convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i 
en el tauler d'edictes electrònics de l'Ajuntament, així com la inserció d'una referència 
d'aquest anunci a la Gaseta Municipal. 

13. – (21XF0774) APROVAR la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per donar 
suport a la reactivació d'establiments d'economia local a la ciutat de Barcelona, a 
l'empara de les bases generals reguladores per l'atorgament de subvencions per donar 
suport a la reactivació d'establiments d'economia local a la ciutat de Barcelona, 
publicades al BOPB del dia 3 de maig de 2021. CONVOCAR el procediment en règim de 
concurrència no competitiva, relatiu a les subvencions adreçades a donar suport a la 
reactivació d'establiments d'economia local a la ciutat de Barcelona. OBRIR el termini 
de presentació de sol·licituds que serà de 15 dies hàbils, els quals començaran a 
comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa per un import de 12.000.000,00 
euros amb càrrec al Fons CECORE i a l'aplicació pressupostària 0700/77003/43336 del 
pressupost municipal de l'any 2021. Es fixa la quantia màxima addicional de 
4.000.000,00 euros, que d'acord amb el què preveu l'article 58.2.a) apartat 4 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, podrà aplicar-se a la concessió d'aquestes 
subvencions sense necessitat de nova convocatòria, per haver-se incrementat l'import 
del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència d'una generació, una ampliació 
o una incorporació de crèdit. ORDENAR la publicació de l'esmentada convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'edictes electrònic de 
l'Ajuntament, així com la inserció d'una referència d'aquest anunci a la Gaseta 
Municipal.

14. – (21XF0424) AUTORITZAR la despesa de 50.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700-
48901-43351 del pressupost 2021. APROVAR la modificació de la convocatòria 2021 
per a la concessió de subvencions en el marc del Programa per a l'enfortiment i 
reactivació de l'economia social i solidària i el desenvolupament de projectes que 
executen l'estratègia ESS 2030 BCN, aprovada per Comissió de Govern del dia 25 de 
març del 2021, que té per objectiu promoure i reforçar accions i projectes relacionats 
alineades amb les línies de treball del Pla d'Impuls de l'economia social i solidària a 
Barcelona, tot incloent el desenvolupament d'elements comuns que defineixen el 
caràcter transformador de l'economiasocial i solidària, com la gestió democràtica i 
participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat, 
per tal d' ampliar la dotació pressupostària en 50.000,00 euros, quedant el pressupost 
fins al global de la convocatòria fixat en 1.250.000,00 euros. PUBLICAR la modificació 
de la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal. 

15. – (21XF0425) AUTORITZAR la despesa de 225.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700 
48901 43311 del Pressupost 2021. APROVAR la modificació de la convocatòria 2021 
per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Subvencions per a 
l'Impuls socioeconòmic del territori, que té per objectiu generar riquesa als barris i/o 
districtes de la ciutat a través de l'apoderament dels actors que hi desenvolupen la 
seva activitat socioeconòmica, promoure l'ús dels recursos endògens dels territoris per 
desenvolupar activitat socioeconòmica d'una forma sostenible en el temps, fent la 
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ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques, per tal d'ampliar el seu pressupost 
en 225.000 euros, que aniran destinats a la modalitat 1 (increment de 100.000 euros), 
modalitat 2 (increment de 25.000 euros), i modalitat 5 (increment de 100.000 euros). 
Després d'aquest increment pressupostari, la modalitat 1: DINAMITZACIÓ DE LOCALS 
EN PLANTA BAIXA disposarà d'un pressupost de 700.000 euros, la modalitat 2: 
INNOVACIÓ SOCIOECONÒMICA I ESS EN SECTORS ESTRATÈGICS I EN CLAU 
TERRITORIAL, d'un pressupost de 425.000 euros i la modalitat 5: BARCELONA, CAPITAL 
MUNDIAL DE L'ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE, d'un pressupost de 600.000 euros, 
mantenint la resta de modalitats els pressupostos indicats a la convocatòria 2021. 
PUBLICAR la modificació de la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal. 

16. – (DP-2021-28137) PRORROGAR, amb efectes des del 16 de maig de 2021, per un termini 
de dos anys, el Conveni de col·laboració entre l'Associació de Castellers de la Sagrada 
Família i l'Ajuntament de Barcelona per a l'autorització d'ús de l'espai de propietat 
municipal situat al passatge Sant Pau núm. 16, aprovat per la Comissió de govern el 7 
de març de 2019 i formalitzat el 15 de maig de 2019, amb la finalitat de continuar 
fomentant l'associacionisme, la cultura popular i les tradicions en el barri de la Sagrada 
Família i gestionar aquest equipament com a espai de trobada de totes les entitats del 
món de la cultura catalana en el barri de la Sagrada Família en els termes descrits en 
l'esmentat Conveni. 

17. – (DP-2021-28162) APROVAR, amb efectes 1 de juliol de 2021, el contracte 
d'arrendament del local situat al carrer Perú núm. 254, amb MEMBRIVE-AGUSTIN, SL 
(NIF B-08863136), per un termini que compren des de l'1 de juliol de 2021 fins al 30 de 
juny de 2025, amb una renda mensual de 9.620,51 euros més l'IVA i més despeses, per 
a destinar-lo a magatzem municipal, amb subjecció a les normes de la Llei 29/1994, de 
24 de novembre, d'Arrendaments Urbans i les modificacions introduïdes per la Llei 
4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer, tot entenent que 
l'Ajuntament està EXEMPT de l'obligació de constituir fiança d'acord amb el que 
disposa l'article 36.6 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans; 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 608.762,41 euros, IVA inclòs, de la 
partida pressupostària 0701 20200 93311, amb el següent desglossament: per l'exercici 
2021, 73.118,92 euros, IVA inclòs; per l'exercici 2022, 149.162,85 euros, IVA inclòs; per 
l'exercici 2023, 152.145,85 euros, IVA inclòs; per l'exercici 2024, 155.188,77 euros; per 
l'exercici 2025, 79.146,27 euros condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient 
en els exercicis corresponents; ABONAR trimestralment la renda acordada mitjançant 
la presentació de la factura electrònica corresponent d'acord amb el que preveu la Llei 
25/2013, de 27 de desembre; FORMALITZAR el contracte d'arrendament, segons el 
redactat annex, que s'aprova, i DONAR compte d'aquest acord a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

18. – (3-082/2021) APROVAR l'expedient núm. 3-082/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 900.460,68 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. 
21061191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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19. – (3-083/2021) APROVAR l'expedient núm.3-083/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2021, d'acord amb el reconeixement d'Ingrés 
del Servei Català de la Salut per atendre despeses derivades de l'ocupació del Pavelló 
del CEM Olímpics Vall d'Hebron com a PAV-Salut , per un import de 153.293,00 euros, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries 
que consta a l'expedient, referència comptable 21061495; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

20. – (3-084/2021)  APROVAR l'expedient núm. 3-084/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 700.000,00 euros, per atendre despeses del 
servei d'atenció telefònica del Telèfon 010, de conformitat amb la documentació i amb 
la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència 
comptable núm. 21061491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

21. – (3-085/2021) APROVAR l'expedient núm.3-085/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en el canvi d'executor de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l'exercici 2021, relatiu al Projecte de Finançament afectat del Fons 
Foment del Turisme destinat a la Plaça Félix Rodríguez de la Fuente. Parets mitgeres, 
de l'actuació inversora P.09.6162.01 "Plaça Félix Rodríguez de la Fuente. Parets 
mitgeres", del Districte de Sant Andreu, per un import total de 140.000,00 euros, pel 
traspàs del mateix import a l'actuació inversora P.09.7013.01-"Plaça Félix Rodríguez de 
la Fuente. Parets mitgeres", de la Gerència d'Ecologia Urbana que transfereix, via 
capítol 7, a l'IMPU per a l'execució de la despesa corresponent, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a 
l'expedient, referència comptable 21061595; 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

22. – (20200243D) ADJUDICAR el contracte núm. 20001089, que té per objecte "Redacció 
del projecte executiu de millora, execució de la remodelació i posterior manteniment 
de dos ascensors inclinats del carrer Telègraf, al districte Horta-Guinardó" a TK 
ELEVADORES ESPAÑA SL amb NIF B46001897 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 678.538,48 euros 
IVA inclòs (amb una baixa del 1% sobre el preu de licitació), dels quals 560.775,60 
euros corresponen al preu net i 117.762,88 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat 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 418.582,17 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504. 
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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 
28.038,78 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 Oriol Such 
Basiana, Tècnic del Departament d'Espai Urbà. ALLIBERAR la quantitat de 6.853,91 
euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 6.853,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/63324/15131 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

23. – (20180014P2) PRORROGAR per un període comprès des del 13.07.2021 fins el 
12.07.2022, el contracte 17006454-005 que té per objecte "Serveis de manteniment 
d'escales mecàniques i ascensors a l'espai públic, per als anys 2018 al 2020, amb 
mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa TK ELEVADORES 
ESPAÑA SL, amb NIF B46001897, per un import total d'1.692.108,75 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 846.054,38 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 699.218,50 euros i import 
IVA de 146.835,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 
0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
846.054,37 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 
699.218,49 euros i import IVA de 146.835,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22721/15331 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

24. – (2017005ML4) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 16006357-003 que té per objecte "Conservació i manteniment del Monestir 
de Pedralbes, Lot 4, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral", adjudicat a l'empresa COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT SAU, amb NIF A60470127, per un import màxim de 44.000,00 euros 
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 44.000,00 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 36.363,64 
euros i import IVA de 7.636,36 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505. FIXAR en 1.818,18 euros l'import del reajustament de la garantia 
definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 
d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per 
tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
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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 d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

25. – (19XC0315-001) APROVAR l'Addenda al Conveni interadministratiu subscrit en data 3 
de juliol de 2020 entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
per a l'intercanvi d'informació per a la gestió de les zones de baixes emissions, 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'alcaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR I 
DISPOSAR a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, la 
despesa prevista nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a 
l'any 2021 per un import de 150.000,00 euros, amb càrrec a l'/les aplicació/ns 
pressupostària/es D/46406/17211 del pressupost de l'any 2021, per fer front a les 
despeses derivades de l'esmentada Addenda; i FACULTAR el gerent de Medi Ambient i 
Serveis Urbans per la signatura de l'Addenda i per l'adopció dels actes que se'n derivin. 

26. – (21SD0248CO) RATIFICAR el "Protocol General d'Actuació per a l'impuls de la 
candidatura de la ciutat de Barcelona per a la celebració del CONGRESO MUNDIAL DE 
LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS ("UIA WORLD CONGRESS") i la Capitalitat 
Mundial de l'Arquitectura UIA-UNESCO ("UNESCO UIA WORLD CAPITAL OF 
ARCHITECTURE") durant l'any 2026" subscrit entre el Ministerio de Transportes, 
Movilidad i Agenda Urbana, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el 
Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) i el Col·legi Oficial 
d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i signat en data 28 de juny de 2021. FACULTAR la 
Segona Tinenta d'Alcaldia, l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura i formalització 
dels actes que es derivin del desenvolupament del Protocol de col·laboració que es 
ratifica. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

27. – (21S07161) APROVAR la convocatòria dels PREMIS ESCOLES + SOSTENIBLES 2021 de 
conformitat amb les bases reguladores dels Premis Escoles + Sostenibles aprovades per 
la Comissió de Govern en data 20 de maig de 2021 i publicades en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de 25 de maig de 2021. CONVOCAR, en règim de 
concurrència competitiva, l'atorgament dels Premis Escoles + Sostenibles 2021, d'acord 
amb les modalitats i terminis que s'especifiquen en document annex; Aquesta 
convocatòria es regirà per la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la 
desenvolupa, per la Normativa General de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 
publicada al BOP de 4 de gener de 2011, per les Bases reguladores d'aquesta 
convocatòria, i amb els criteris i requisits que s'incorporen en aquesta convocatòria. 
AUTORITZAR la despesa per un import de 160.990,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0502/48902/17221 del pressupost de l'any 2021 per fer front a aquesta 
convocatòria. PUBLICAR aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al 
web del programa Escoles + Sostenibles, de conformitat amb la base 6a de les Bases 
Reguladores dels Premis Escoles + Sostenibles. 
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Districte de l'Eixample

28. – (2BD 2021/033) APROVAR definitivament el Projecte executiu de l'espai veïnal del 
Mercat de Sant Antoni, del Districte de l'Eixample 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 
d'1.431.370,03 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); 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 Sants-Montjuïc

29. – (16gu25) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la senyora Pilar 
Gómez Calcerrada Madero i pels senyors Pedro Luis i Jaime Gómez Calcerrada Madero, 
contra l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de 
compensació bàsica, del PAU A de la MPGM al carrer Juan de Sada i el seu entorn, pels 
motius que justificadament i raonada figuren en l'informe del Departament de 
Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal 
d'Urbanisme de 15 de juny de 2021 que consta en l'expedient i que es dóna per 
reproduït. ESTIMAR EN PART el recurs potestatiu de reposició interposat contra 
l'esmentat acord pel senyor Andrés Àvila Vázquez, en nom i representació de la 
senyora Valeria Pardo de Diego i del senyor Francisco Javier Planas Peres, pels motius 
que justificadament i raonada figuren en l'informe esmentat que consta en l'expedient 
i que es dóna per reproduït. NOTIFICAR-HO personalment als recurrents i a la Junta de 
Compensació. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 

Districte d'Horta-Guinardó

30. – (7BC 2021/062) APROVAR inicialment el Projecte executiu d'arranjament de la planta 
soterrani -1 i la planta soterrani -2 del Parc de Bombers de Vall d'Hebron, carrer Coll i 
Alentorn 5. Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 
amb la Conformitat Tècnica del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduïda, per un import de 947.986,94 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); NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 
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; 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. 
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Districte de Sant Andreu

31. – (21SD0240PO) APROVAR inicialment el Projecte constructiu per a la implantació de 
carrils bici als carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep 
Soldevila i Gran de Sant Andreu, al districte de Sant Andreu, d'iniciativa municipal, a 
instància de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, d'acord amb les condicions que 
consten en l'Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 10 de novembre de 
2020 i amb l'informe d'Auditoria del Projecte de 18 de maig de 2021 que figuren a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost d'execució de 970.922,88 euros, el 21% de l'impost del valor Afegit (IVA) 
inclòs, d'acord amb el 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 mitjançant la inserció de l'anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Tauler d'edictes 
municipal, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions. 
COMUNICAR aquests acord a les direccions implicades en el present procediment. 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Martí

32. – (21SD0241PO) APROVAR inicialment el Projecte constructiu per a la implantació d'un 
carril bici en el carrer Clot entre els carrers Aragó i Espronceda, al Districte de Sant 
Martí, d'iniciativa municipal, a instància de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, 
d'acord amb les condicions que consten en l'Informe Tècnic del Projecte (amb 
classificació B) de 3 de febrer de 2020 i amb l'informe d'Auditoria del Projecte de 18 de 
maig de 2021 que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen 
per reproduïts, amb un pressupost d'execució de 535.832,69 euros, el 21% de l'impost 
del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el 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 mitjançant la 
inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
i al Tauler d'edictes municipal termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions. COMUNICAR aquests acord a les direccions implicades en el present 
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 

33. – (21ju143) APROVAR el programa pilot de Regeneració Urbana, Fase 1, en el marc dels 
treballs preparatoris necessaris per a la delimitació de l’àmbit de regeneració urbana 
del Sudoest del Besòs, aprovat per la Comissió de Govern el 21 de maig de 2020, que 
afecta a les finques dels carrers Messina, 11, Marsala, 6, Rodes, 6, Epir, 6 i Tarbà, 4, 
amb el contingut i els termes que figuren al document justificatiu que figura a 
l’expedient; i pels motius que figuren a l’informe de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 
22 de maig de 2021, incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït; NOTIFICAR-
HO als interessats. 
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ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I 
METROPOLITANA

Districte de Sant Martí

34. – (SJ-20-077) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant el Districte de Sant Martí, i l'Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la 
Ciutadella, per a l'autorització temporal de la gestió de la pista municipal situada al 
carrer Pujades 4D (Llull, 1-3), de Barcelona, i FACULTAR al regidor del Districte de Martí 
per a la signatura del conveni i la realització de tots els actes necessaris en execució del 
conveni. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

35. – (20200210) DESISTIR, a l'empara de l'art. 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), del procediment d'adjudicació del contracte 
20002101 que té per objecte l'Acord Marc del Servei d'Atenció i acollida per violència 
masclista (SARA) i la Unitat de tràfic d'éssers humans (UTEH), mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
de 6.214.915,92 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 
estimat d'11.307.586,74 euros, distribuït en 7 lots, segons consta a l'informe de la Cap 
del departament d'administració i personal de 4 de maig de 2021, NOTIFICAR aquest 
acord a tots els licitadors que s'hagin presentat a aquest procediment; PUBLICAR el
desistiment de la licitació al Perfil del Contractant; i DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

36. – (20200285) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de secretaria tècnica 
per la innovació social de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI a 
l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 21001436, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
d'1.099.915,85 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 909.021,36 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 
909.021,36 euros i import de l'IVA de 190.894,49 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 137.489,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23031 0200, un import (IVA inclòs) de 137.489,48 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 
0200, un import (IVA inclòs) de 274.978,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200, un import (IVA inclòs) de 
274.978,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23031 0200, un import (IVA inclòs) de 274.978,96 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 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. 
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37. – (20210157) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Ca la 
Dona amb NIF núm. G58505280, per l'execució del projecte anomenat "JUNTES, VIVES, 
DIVERSES I REBELS. SOM IMPARABLES", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
de concessió directa de caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a), 
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 a) i 6.3.de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010, per un import de 31.050,00 euros, equivalent al 90,00% del cost 
total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 34.500,00 euros i amb una 
durada fins al 31 de desembre de 2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l'Associació Ca la Dona amb NIF núm. 
G58505280, la despesa per un import de 31.050,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0200 23241 48872,del pressupost de l'any 2021. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31 de 
desembre de 2021, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del 
conveni. 

38. – (20210172) APROVAR, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Associació 
International Peace Bureau, amb NIF G 67597591, per a l'execució del projecte 
"Barcelona, capital del Moviment Internacional per la Pau 2021", amb la finalitat de 
contribuir a la desmilitarització, el desarmament i la reducció de la despesa militar per 
avançar cap a una cultura de la pau en tot el món a través de la dinamització de 
l'oficina de l'IPB Barcelona, la coordinació de la campanya internacional GCOMS i la 
preparació del World Peace Congress de l'IPB, que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció de concessió directa de caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 
22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 
6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 65.000,00 euros, equivalent al 
43,06% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 150.947,66,00 
euros i amb una durada fins al 31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria
pública per raons d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l'entitat Associació International Peace 
Bureau, amb NIF G 67597591, la despesa total de 65.000,00 euros, equivalent al 
43,06% del cost total del projecte (150.947,66 euros) a càrrec de la partida 
0200/48888/23291, del pressupost de l'any 2021 de la Direcció de Justícia Global i 
Cooperació Internacional. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb 
la clàusula setena del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta 
d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la signatura de 
l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. 
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Districte de Sants-Montjuïc

39. – (20189202) PRORROGAR per un període comprès des del 10.09.2021 fins el 
09.09.2022, el contracte 18000171-006 que té per objecte "Gestió del servei públic 
dels Casals de Gent Gran i del programa de dinamització de gent gran del districte 
Sants-Montjuïc amb objectius d'eficiència social", adjudicat a l'empresa ESPORT3 
SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF B62068713, per un import total de 421.273,07 
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 130.421,52 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 
118.565,02 euros i import IVA d'11.856,50 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 290.851,55 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 264.410,50 euros i import IVA de 26.441,05 
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR compte 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

40. – (112/2021 / 21S07169 / 21XF0789) APROVAR inicialment les Bases reguladores per a 
l'atorgament de les subvencions extraordinàries per a projectes de recerca i innovació 
en col·laboració amb la fundació La Caixa, de conformitat amb el Conveni subscrit 
entre l'Ajuntament de Barcelona i la fundació La Caixa, amb efectes de 11 de maig de 
2021, que té per objecte establir els principis i les bases per regular la col·laboració 
entre les parts per tal de desenvolupar una línia extraordinària de subvencions per a 
projectes de recerca científica en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023. 
SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases reguladores per un termini de 
20 dies hàbils a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona, de 
conformitat amb els articles: 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 
52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. TENIR-LES per aprovades definitivament, 
sempre que no s'hagin formulat al·legacions substancials que comportin modificació de 
les mateixes, durant el període d'informació pública. APROVAR I CONVOCAR, 
condicionat a l'aprovació definitiva de les Bases reguladores, les subvencions 
extraordinàries per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la fundació 
"La Caixa" per un import total d'1.000.000,00 d'euros. ESTABLIR el termini de 
presentació de sol·licituds per a optar a la subvenció des del dia següent de la 
publicació en el BOPB de l'aprovació definitiva de les bases reguladores i fins el 13 de 
setembre de 2021 inclòs. AUTORITZAR la despesa per un import total d'1.000.000,00 
d'euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries: 0800-48901-32626 per un import 
de 800.000,00 euros, i 0800-78062-32626 (actuació inversora P.11.7081.01) per un 
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import de 200.000,00 euros del pressupost municipal de l'any 2021. PUBLICAR les 
Bases reguladores i la Convocatòria per a l'atorgament de les subvencions 
extraordinàries per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la fundació 
"La Caixa" al BOPB, la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes FACULTAR, l'Im. Tinent 
d'Alcalde, Sr. Joan Subirats Humet, per dur a terme les actuacions necessàries per la 
celebració de la convocatòria, i a la Gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat per dur a terme les actuacions necessàries per al reajustament 
pressupostari de les quantitats autoritzades. 

Districte de Ciutat Vella

41. – (20212806) APROVAR el conveni a subscriure entre l'entitat FEDERACIÓ D'ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE BARCELONA VELLA I LA CASA DELS 
ENTREMESOS i l'Ajuntament de Barcelona, per la col·laboració en la realització 
d'activitats de promoció de la cultura tradicional i popular, que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció directa, prevista nominativament al pressupost 
municipal per l'any 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 de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
43.200 euros, equivalent al 100% del cost del projecte i una durada fins al 31 de 
desembre de 2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública, per raons 
d'interès públic justificades a l'informe que consta a l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 43.200,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48595/33811 del pressupost 2021 del Districte de Ciutat Vella, a 
favor de FEDERACIÓ D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE BARCELONA 
VELLA I LA CASA DELS ENTREMESOS, amb NIF G58899964. REQUERIR a l'entitat 
beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat 
amb l'acord sisè del conveni i amb la normativa vigent. FACULTAR l'Im. Sr. Jordi 
Rabassa i Massons per la seva signatura i la formalització de tots aquells actes que 
siguin necessaris per l'execució del present conveni. 

Districte de Sants-Montjuïc

42. – (20202001) APROVAR la modificació de la gestió cívica de l'equipament municipal Casal 
de Barri La Vinya, per la reformulació del seu projecte, afegint les activitats de "Casals 
Comunitaris" al conveni núm.19XC0300, formalitzat el 10 de febrer de 2020 entre 
l'Ajuntament de Barcelona - Districte de Sants-Montjuïc i l'Associació de Veïns de La 
Vinya, que té per objecte la gestió cívica de l'equipament municipal Casal de Barri La 
Vinya, situat al Districte de Sants-Montjuïc", des de l'endemà de la seva formalització i 
fins al 31 de desembre de 2021 augmentant el seu pressupost en 15.849,17 euros, 
import 100% subvencionat per l'ajuntament, que amplien la subvenció prèviament 
atorgada per l'exercici 2021 de 35.750 euros i suposa una subvenció total del projecte 
de gestió cívica per l'exercici 2021 de 51.599,17 euros. La subvenció total del projecte 
de gestió cívica per la totalitat dels seus exercicis suposa un 97,54% del pressupost 
d'ingressos. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa, prevista a la referida modificació del 
conveni, augmentant-la amb un import de 15.849,17 euros, amb càrrec a la posició 
pressupostària D/48714 33711 (0603) del pressupost de l'exercici 2021, a favor de 
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l'Associació de Veïns de La Vinya. ATORGAR una subvenció mitjançant concessió 
directa de caràcter excepcional a L'Associació de Veïns de La Vinya, amb NIF 
G08893380, per un import de 15.849,17 euros, corresponent al 100% de l'ampliació del 
projecte, durant la vigència del conveni número 19XC0300, d'acord amb els art. 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 de subvencions, que juntament amb els 37.050€ integren el 
total subvencionat per la gestió cívica durant l'exercici 2021. REQUERIR l'entitat 
gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències 
municipals per la signatura de la modificació del conveni de formalització de la gestió 
cívica. REQUERIR l'entitat gestora per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la 
data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que 
haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del 
projecte. FACULTAR, per a la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del 
Districte de Sants-Montjuïc. 

Districte de Sant Martí

43. – (20221000) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió i programa de 
dinamització sociocultural del centre cívic Sant Martí, amb mesures de contractació 
pública sostenible", amb núm. de contracte 21001515, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
396.067,84 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 654.657,58 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 
327.328,79 euros i import de l'IVA de 68.739,05 euros; i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
396.067,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0610; 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. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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