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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE FEBRER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 28 de gener de 2021 
Aprovació de l’acta de la sessió de 29 de gener de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (509/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Ribas Barberán 
(mat. 74967) entre la seva activitat municipal com a personal directiu ocupant el lloc de 
treball de Directora de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos (codi 
de lloc: 28FA1CLCD01), i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs acadèmic 2020-2021, des del 
07/04/2021 fins al 26/08/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (562/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Martínez Alarcón 
(mat. 75954) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Gestió (codi lloc: 22FA1BIBA07), i adscrit a 
la Gerència del Districte de Ciutat Vella, i l’activitat pública com a professor formador a 
l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de 
la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 
2021, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual 
de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
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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. – (598/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Bosch Garcia (mat. 
25524) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de 
l'Eixample 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 2020, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (600/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ernest Sánchez Arcarons 
(mat. 73685) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber Accés SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al Parc 
de Bombers de Montjuïc 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 2020, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
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formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (615/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Palau Borreguero 
(mat. 27313) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPEIS (codi de lloc: 16FC1BIBA03), amb destinació al 
Parc de Bombers de l’Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat privada per compte propi de compravenda de vehicles. 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. El Sr. Palau, haurà de respectar la seva jornada i horari de treball municipal 
en els termes contemplats a l’annex 3 de les condicions específiques de treball de 
l’SPEIS, de l’Acord regulador vigent de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (20002320) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002320, que té per objecte 
la contractació dels serveis d'elaboració, subministrament de material i correcció de les 
proves psicotècniques i de coneixements, a la UTE Facthum Talent Management SL-
Facthum, atès que, requerida a l'empresa l'aportació de documentació 
complementària per tal de garantir el bon desenvolupament del procediment, aquesta 
no ha aportat la totalitat dels tests ofertats segons els requeriments dels plecs i els que 
ha presentat no permeten acreditar degudament el compliment dels requisits mínims 
de solvència, malgrat haver-se atorgat un termini addicional de subsanació per a la 
seva presentació; tal com indiquen els informes i les actes que s'incorporen a 
l'expedient. ADJUDICAR el contracte a Hogrefe Tea Ediciones S.A.U. amb NIF 
A28079069 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser la d'aquesta empresa l'única oferta vàlida 
admesa a la licitació, per un import màxim de 387.979,24 euros IVA inclòs i d'acord 
amb els preus unitaris ofertats, dels quals 320.644,00 euros corresponen al preu net i 
67.335,24 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 387.979,24 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 
0707. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 16.032,20 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 
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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 
Director de Serveis Jurídics i Promoció, Sr. Josep M. Sans i Rodríguez, o persona que el 
substitueixi en el càrrec. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (25/2020) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’autorització d’ús d’espais d’equipaments i espais 
públics municipals per a l’ús sanitari en el marc de la pandèmia per coronavirus sars-
cov-2; FACULTAR la Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, Regidora de Salut, Envelliment i 
Cures per a la signatura del present conveni i de tots els documents que se’n derivin. 

8. – (20XC0370) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE), l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB) per a l'assessorament en el disseny d'un sistema d'indicadors de 
qualitat de vida urbana a Espanya; FACULTAR l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, regidor de 
Presidència, Economia i Pressupostos, per a la signatura del present conveni i la resta 
de documents que se’n derivin 

9. – (inversions) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 4 de febrer de 2021. 

10. – (0007/21) APROVAR inicialment les Bases generals reguladores per atorgar 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la Transformació Digital del Comerç i 
la Restauració de la ciutat de Barcelona; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de 
la Província; SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a 
partir del dia següent al de l’esmentada publicació; i APROVAR definitivament les bases 
esmentades, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període 
d’informació pública que facin necessària la seva modificació. 

11. – (1/2021) SOL·LICITAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes (RED DTI) que implica l’acceptació del contingut del Protocolo 
General de actuación para la participación, impulso, apoyo y promoción de la red de 
Destinos Turísticos inteligentes (RED DTI) i el Reglamento de funcionamiento de los 
órganos de gestión de la Red de Destinos Turísticos inteligentes (RED DTI), amb tots els 
drets i compromisos que se’n deriven. Facultar al Gerent d’Àrea d’Economia, Recursos i 
Promoció Econòmica perquè pugui fer totes les actuacions encaminades a l’efectivitat 
d’aquest acord. 

12. – (0008/21) APROVAR inicialment les Bases reguladores per atorgar subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona per l’enllumenat de Nadal; ORDENAR-NE la publicació al 
Butlletí Oficial de la Província; SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 
dies hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació; i APROVAR 
definitivament les bases esmentades, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions 
durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació. 



CG 4/21 5/13

13. – (3-005/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-005/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 269.851,21 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. 
21012591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

14. – (3-006/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-006/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 2.500.000,00 euros, per atendre despeses del 
projecte estratègic municipal de Barcelona capital mundial de l’alimentació sostenible 
2021, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 21012691; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

15. – (20210006) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 20001709 que té per 
objecte Serveis de Manteniment i subministrament de les instal·lacions de regulació i 
control del Trànsit a les Rondes de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible, de conformitat amb l’article 152 de la LCSP, per l’existència d’errors no 
esmenables en la preparació del contracte, atès l’assenyalat en l’informe tècnic emès 
pel departament de Gestió de la Mobilitat que consta a l’expedient. ANUL·LAR 
l'autorització de la despesa de l’esmentat contracte núm. 20001709 per l’import total 
de 5.253.292,78 amb el desglossament següent un import net de 4.341.564,28 euros i 
import de l'IVA de 911.728,50 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.626.646,39 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 2.626.646,39 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. 
PUBLICAR aquest acord a la plataforma de serveis de contractació publica de la 
Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte d'Horta-Guinardó

16. – (20g222) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública 
per el Sr. Francisco Ibáñez Montoya, en nom i representació de les Sres. Manuela 
Gerboles Gerboles i Montserrat Gómez Gerboles, en els termes que figuren a l’informe 
emès pel Departament d’Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística 
de l’Institut Municipal d’Urbanisme en data 19 de gener de 2021, que consta a 
l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, APROVAR DEFINITIVAMENT, la 
relació de béns i drets afectats per l’expropiació de la finca número 7-11 del carrer 
Canovelles, al barri de Sant Genís dels Agudells, del Districte d’Horta-Guinardó, 
qualificada de sistema de Parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b) i 
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inclosa dins de l’Actuació Aïllada 4 del Pla Especial de rehabilitació del sector de Sant 
Genís dels Agudells, aprovat definitivament el 18 de juliol de 1990; INICIAR l’expedient 
d’expropiació; NOTIFICAR individualment a les afectades l’inici de l’expropiació perquè 
en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, en cas que no 
ho hagin fet a la fase d’informació pública, i proposin el preu en què els valorin a fi 
d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 
155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; INICIAR la peça separada de preu just, 
d’acord amb allò establert a l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants 
del seu Reglament i a l’article 157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals, PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província, i a un diari dels de més circulació de la província, amb 
publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament. 

Districte de Sant Andreu

17. – (20SD0047CO) FACULTAR al Sr. Albert Dalmau Miranda, en qualitat de Gerent de l’Àrea 
d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica per a la signatura, conjuntament amb la 
Il·lma. Janet Sanz Cid, en qualitat de Segona Tinenta d’Alcaldia i, en representació 
ambos de l’Ajuntament de Barcelona, del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per objecte la 
redacció dels projecte constructius d’Arquitectura, instal·lacions i urbanització de 
l’Estació Intermodal de la Sagrera que fou aprovat per acord de la Comissió de Govern 
en sessió de 3 de desembre de 2020. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Ecologia, 
Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

18. – (20160323) PRORROGAR el contracte 16004061-002 que té per objecte la Gestió del 
Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) de 
l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES GESTIO SERVEIS 
SOCIALS, amb CIF B59960526, atès que es tracta d’un servei d’interès públic, pel temps 
indispensable fins a l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un període no 
superior a 9 mesos, comprès des del 01.01.2021 fins el 30.09.2021, per un import total 
de 274.126,80 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 274.126,80 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 
226.551,07 euros i import IVA de 47.575,73 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23161 0200. REQUERIR a l'adjudicatari per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

19. – (0013/19) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 18005114-
002 que té per objecte el Servei de tasques necessàries per a la elaboració de 
propostes sobre el grau d’arrelament social i per l’emissió del document de veïnatge de 
l’Ajuntament de Barcelona, per un període comprès des del 08.02.2021 fins el 
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07.02.2022, adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES DE GESTIO SERVEIS SOCIALS, 
amb NIF B59960526, per un import total de 404.048,26 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 42.088,36 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 34.783,77 euros i import IVA de 7.304,59 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22731/23162 0200, 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 361.959,90 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 299.140,41 euros i import 
IVA de 62.819,49 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22731/23162 
0200. REQUERIR a l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

20. – (20210005) APROVAR protocol entre Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament del 
projecte per a l'estudi de remodelació, ampliació i millora de l'Hospital Clínic de 
Barcelona. 

Districte de Ciutat Vella

21. – (20192001) RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’informe 
dels Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella de data 25 de gener de 2021 que 
consta al contracte 19000173-004 que té per objecte la gestió dels serveis de 
promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent gran del 
Districte de Ciutat Vella, l’error material del primer paràgraf de l’acord de la Comissió 
de Govern de data 17 de desembre de 2020, pel qual s’acordava la pròrroga del 
contracte, en el sentit que el text “31 de desembre de 2021”, serà substituït per “30 de 
juny de 2021”. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de 
la seu del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Andreu

22. – (20002958) ADJUDICAR el contracte núm. 20002958, que té per objecte Serveis de 
lleure infantil de la Franja del Besòs 2021 a l’Ajuntament de Barcelona, Districte de 
Sant Andreu a RELLEU CULTURAL S.L., amb NIF B66987769, 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 
377.410,19 euros IVA inclòs, dels quals 343.100,17 euros corresponen al preu net i 
34.310,02 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 188.705,09 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 
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0609; un import (IVA inclòs) de 188.705,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0609. 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 17.155,01 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. Mònica Cano. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

23. – (20002958) ALLIBERAR la quantitat de 7.900,35 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20002958 que té per objecte Serveis de lleure infantil 
de la Franja del Besòs 2021 a l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, el 
qual ha estat adjudicat a l'empresa RELLEU CULTURAL S.L., amb NIF B66987769, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 3.950,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0609; un import (IVA inclòs) de 
3.950,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

24. – (2020-0108) APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de 
la Generalitat de Catalunya i l’Associació de Software Lliure Decidim pel suport al 
projecte Decidim i a la seva comunitat; FACULTAR el Regidor de Drets de Ciutadania i 
Participació, l’lm. Sr. Marc Serra Solé, per a la seva formalització, així com la de tots els 
documents que d'ella se'n derivin, DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Districte de Sants-Montjuïc

25. – (20202101) RECTIFICAR, d’acord amb el que al respecte s’estableix a l’article 109.2 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, l’error material observat tant en el contingut de l’acord de 
la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2020 com en el de les bases particulars 
de la convocatòria per al 2020 dels Premis de la XIXena edició dels Premis anuals de 
Sants-Montjuïc en el sentit de que on es diu “....XIXena edició...” ha de constar 
“...XXIXena edició....”,mantenint-se inalterat el contingut de la resta tant de l’esmentat 
acord municipal com de les bases particulars reguladores del referit premi. 
MODIFICAR, d’acord amb l’informe justificatiu del Departament de Comunicació del 
Districte de 25 de gener de 2021 que consta a l’expedient, la Base 3 de les reguladores 
dels Premis Sants-Montjuïc pel 2020 en sentit de que on diu: “El termini per a la 
presentació de candidatures s’obrirà el dia següent a la publicació de les bases i 
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convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, fins al dia 28 de febrer de 
2021”, ha de dir: “El termini per a la presentació de candidatures s’obrirà el dia següent 
a la publicació de les bases i convocatòria al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, fins al dia 22 d’abril de 2021. MODIFICAR, d’acord amb el mateix informe 
justificatiu, la base 6 de les mateixes bases reguladores de manera que on diu: “El Jurat 
dels Premis Sants-Montjuïc es constitueix anualment, per Decret de la Regidoria del 
Districte de Sants-Montjuïc, abans del dia 28 de febrer de 2021. En la primera sessió 
posterior al nomenament, el Ple del Consell Municipal del Districte s’ha d’assabentar 
de la seva composició i constitució”, ha de dir: “El Jurat dels Premis Sants-Montjuïc es 
constitueix anualment, per Decret de la Regidoria del Districte de Sants-Montjuïc, 
abans del dia 22 d’abril de 2021. En la primera sessió posterior al nomenament, el Ple 
del Consell Municipal del Districte s’ha d’assabentar de la seva composició i 
constitució. AMPLIAR, de manera excepcional, en cinc dies hàbils, d’acord amb el 
disposat a l’article 124.2 del Decret179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el termini atorgat a l’acord de 29 
de desembre de 2020 d’aquesta Comissió de Govern, per a que els interessats puguin 
examinar l’expedient i, si escau, formular les al·legacions que considerin pertinents. 

Districte d'Horta-Guinardó

26. – (20002981) ADJUDICAR el contracte de serveis núm. 20002981, que té per objecte la 
Gestió del Casal d'Entitats Mas Guinardó a QSL SERVEIS CULTURALS SLU amb NIF 
B60641925 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 519.324,55 euros IVA inclòs, dels quals 429.193,84 euros 
corresponen al preu net i 90.130,71 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 43.277,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92416 0607; un import (IVA inclòs) de 259.662,27 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 
0607; un import (IVA inclòs) de 216.385,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607. 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 21.459,69 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 la Directora de Serveis a les Persones. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

27. – (20002981) ALLIBERAR la quantitat de 7.354,28 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20002981 que té per objecte la Gestió Casal 
d'Entitats Mas Guinardó, el qual ha estat adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS 
CULTURALS SLU, amb NIF B60641925, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 612,86 euros 
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a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 
0607; un import (IVA inclòs) de 3.677,14 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i 
a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607; un import (IVA inclòs) de 3.064,28 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92416 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Districte de Sant Andreu

28. – (09-PRE-1/2021) APROVAR les bases i la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi 
Miquel Casablancas per a l’edició 2021; AUTORITZAR la despesa de 12.000,00 euros, 
amb el desglossament de 10.000,00 euros per a l’exercici 2021, i 2.000,00 euros per a 
l’exercici 2022, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida 
que correspongui per a l'exercici posterior a l'actual; PUBLICAR les bases i la 
convocatòria esmentades en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 

Mocions

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (20210059) IINICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de conservació i 
manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric Artístics de l'Ajuntament de 
Barcelona (2021- 2025), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 
contracte 21000372, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 10.600.000,00 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 10.512.396,70 
euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Lot 1-Park Güell, per un import de 
1.500.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Lot 2-Monuments, per un import de 
4.560.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Lot 3-Edificis, per un import de 
3.040.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Lot 4-Monestir de Pedralbes, per un 
import de 1.500.000,00 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 8.760.330,58 euros i import 
de l'IVA d'1.839.669,42 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 187.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 570.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 187.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 375.000,00 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 760.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 760.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 760.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 1.140.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 1.140.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 1.140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 570.000,00, 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 375.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb el 
que estableix el PCAP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

2. – (20170005P1) ACORDAR la continuïtat del contracte 16006347-002 que té per objecte 
la Conservació i el manteniment del Park Güell, Lot 1, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa 
OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, amb NIF A60514643, per un període comprès des del 
06.02.2021 fins el 05.11.2021, o fins la formalització dels contractes de l'expedient en 
tràmit 20210059, per un import total de 210.937,51 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 210.937,51 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 174.328,52 euros i import IVA de 36.608,99 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia 
Urbana 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 d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

3. – (20170005P2) ACORDAR la continuïtat del contracte 16006350-003 que té per objecte 
la Conservació i manteniment dels monuments, Lot 2, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa 
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OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, amb NIF A60514643, per un període comprès des del 
06.02.2021 fins el 05.11.2021, o fins la formalització dels contractes de l'expedient en 
tràmit 20210059, per un import total de 641.250,00 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 641.250,00 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 529.958,68 euros i import IVA de 111.291,32 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia 
Urbana 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 d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

4. – (20170005P3) ACORDAR la continuïtat del contracte 16006356-002 que té per objecte 
la Conservació i el manteniment dels Edificis, Lot 3, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL, amb NIF B62554035, per un període comprès des 
del 06.02.2021 fins el 05.11.2021, o fins l'entrada la formalització dels contractes de 
l'expedient en tràmit 20210059, per un import total de 427.500,00 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 427.500,00 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 353.305,79 euros i import 
IVA de 74.194,21 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana 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 d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

5. – (20170005P4) ACORDAR la continuïtat del contracte 16006357-002 que té per objecte 
la 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 període comprès des del 06.02.2021 fins el 05.11.2021, o fins la 
formalització dels contractes de l'expedient en tràmit 20210059, per un import total de 
210.937,51 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 210.937,51 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 
174.328,52 euros i import IVA de 36.608,99 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a 
les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana 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 d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat 
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