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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 6 DE MAIG DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 29 d'abril de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

3. – (418/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mònica López 
Escardívol (mat. 76884) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat pública com a professora 
associada a temps parcial de la Universitat de Barcelona (UB) pel curs acadèmic 2020-
2021 des del 05/10/2020 fins al 14/09/2021. 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. 

4. – (146/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillén Fernández 
(mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i adscrit 
a la UREP nit de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, 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 
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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. 

5. – (21000686) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Suport Tècnic per a 
la realització d’Entrevistes en els processos selectius de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb núm. de contracte 21000686, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 468.657,20 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 724.004,00 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 de 387.320,00 euros i import de l'IVA de 81.337,20 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 156.828,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707, un import (IVA inclòs) de 311.829,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22607/92216 0707; 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, 
donades les característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat, i Prevenció. 

6. – (18003447L01-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L01 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 1: Districte de Ciutat Vella) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Construcciones y Servicios Faus, SA., amb NIF A58869892, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (18003447L02-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L02 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 2: Districte de l’Eixample) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, en el sentit d’incrementar el 
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percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que a les dependències de la Direcció de Serveis de 
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció 

8. – (18003447L03-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L03 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc) pels anys 2019-2021, adjudicat a 
l'empresa Ute Sants Manteniment Via Publica, amb NIF U67372151, en el sentit 
d’incrementar el percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre 
l’import d’execució material de les actuacions realitzades per donar compliment a les 
necessitats de la prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal comparegui a les dependències de la 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (18003447L04-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L04 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 4: Districte de les Corts) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa M. i 
J. Gruas, S.A., amb NIF A25031576, en el sentit d’incrementar el percentatge en 
concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució material de les 
actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la prestació de 
l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les dependències de 
la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos en el termini de 
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

10. – (18003447L05-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L05 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 5: Sarrià-Sant Gervasi) pels anys 2019-2021, adjudicat a la Ute Sarrià 
Manteniment Via Pública, amb NIF U67372185, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
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prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (18003447L06-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L06 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 6: Districte de Gràcia) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU amb NIF A58142639, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (18003447L07-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L07 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 7: Districte d'Horta-Guinardó) pels anys 2019-2021, adjudicat a 
l'empresa Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA, amb NIF A60744216, en el 
sentit d’incrementar el percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre 
l’import d’execució material de les actuacions realitzades per donar compliment a les 
necessitats de la prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització 
a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

13. – (18003447L08-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L08 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 8: Districte de Nou Barris) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU amb NIF A58142639, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
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REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

14. – (18003447L09-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L09 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 9: Districte de Sant Andreu) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

15. – (18003447L10-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L10 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, en el sentit 
d’incrementar el percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre 
l’import d’execució material de les actuacions realitzades per donar compliment a les 
necessitats de la prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització 
a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

16. – (18003448L01-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L01-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
1: Ger. Recursos, Ciutat Vella) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Ute Faus-
Miatec Mant.Edif.Lot 1 Con amb NIF U67421511, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
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des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

17. – (18003448L02-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L02-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
2: Ger. Drets Social, Eixample) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Imesapi, SA 
amb NIF A28010478, en el sentit d’incrementar el percentatge en concepte de 
seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució material de les actuacions 
realitzades per donar compliment a les necessitats de la prestació de l’objecte del 
contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal 
que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

18. – (18003448L03-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L03-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
3: Seguretat i Prev, Ecol.Urbana) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Ute Api 
Movilidad, SA i Ilunion Limpieza y Medio Ambiente,SA amb NIF U88376264, en el sentit 
d’incrementar el percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre 
l’import d’execució material de les actuacions realitzades per donar compliment a les 
necessitats de la prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

19. – (18003448L04-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L04-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
4: Sants-Montjuïc, Les Corts) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Servicios e 
Instalaciones Aldago, SL amb NIF B61563169, en el sentit d’incrementar el percentatge 
en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució material de les 
actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la prestació de 
l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

20. – (18003448L05-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L05-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
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constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
5: Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Ute Faus-
Miatec Mant.Edif.Lot 5 Con amb NIF U67421529, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

21. – (18003448L06-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L06-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
6: Horta-Guinardó, Nou Barris) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Ute Faus-
Miatec Mant.Edif.Lot 6 Con amb NIF U67421552, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

22. – (18003448L07-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L07-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
7: Sant Andreu, Sant Martí) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Servicios e 
Instalaciones Aldago, SL amb NIF B61563169, en el sentit d’incrementar el percentatge 
en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució material de les 
actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la prestació de 
l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

23. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 6 de maig de 2021. 

24. – (20002566 L01) ADJUDICAR el LOT 1 del contracte núm. 20002566L01, que té per 
objecte els serveis d’assistència tècnica per a l’organització i captació de patrocinis de 
la 7a edició del "Dia de la comunitat internacional de Barcelona" i l’organització 
d’activitats de dinamització durant l’any, a l'empresa BOTH PEOPLE & COMMS SL amb 
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NIF B62934682, 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 142.562,20 euros IVA inclòs, dels quals 117.820,00 euros 
corresponen al preu net i 24.742,20 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 28.512,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22703/43322 0700; un import (IVA inclòs) de 114.049,76 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43322 
0700. 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 
5.891,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte Xavier Rubert Català. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

25. – (20002566L01) ALLIBERAR la quantitat de 7.538,30 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació del LOT 1 del contracte 20002566L01, que té per objecte els serveis 
d’assistència tècnica per a l’organització i captació de patrocinis de la 7a edició del "Dia 
de la comunitat internacional de Barcelona" i l’organització d’activitats de dinamització 
durant l’any, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Both People & Comms, SL, amb NIF 
B62934682, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.507,66 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43322 0700; un 
import (IVA inclòs) de 6.030,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43322 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

26. – (20002566L02) ADJUDICAR el LOT 2 del contracte núm. 20002566L02, que té per 
objecte Serveis d’assistència tècnica per a la creació i manteniment d’una plataforma 
web que permeti la dinamització de la comunitat internacional, a l'empresa COPERNIC 
TECHNOLOGIES, SL amb NIF B67073130, 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 13.352,59 € IVA inclòs, dels quals 
11.035,20 € corresponen al preu net i 2.317,39 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 6.676,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43322 0700; un import (IVA inclòs) de 6.676,29 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/43322 0700. 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 551,76 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la 
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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 el Sr. Xavier Rubert Català. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

27. – (20002566L02) ALLIBERAR la quantitat de 1.820,81 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació del LOT 2 del contracte 20002566L02, que té per objecte els serveis 
d’assistència tècnica per a la creació i manteniment d’una plataforma web que permeti 
la dinamització de la comunitat internacional, el qual ha estat adjudicat a l'empresa 
Copernic Technologies, SL, amb NIF B67073130, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 910,41 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22703/43322 0700; un import (IVA inclòs) de 910,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43322 0700. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

28. – (21XC0104) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Gremi de Restauració, Barcelona Restaurants Sostenibles i Slow Food Barcelona 
Vázquez Montalbán per impulsar els menús de la capitalitat mundial de l’alimentació 
sostenible. FACULTAR la Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Regidora Comerç, 
Mercats, Consum, Règim Interior, i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona per la 
signatura de l’esmentat acord i qualsevol altre document que se’n derivi. 

29. – (DP-2021-28086) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a la 
Generalitat de Catalunya, les finques situades al carrer Pare Manjón núm. 2-4 i Pare 
Pérez del Pulgar, en concret, la participació indivisa del 2,06 per cent de la finca 
registral núm. 24.514, la participació indivisa del 13,29 per cent de la finca registral 
24.517, i la totalitat de les finques registrals 24.515 i 24.516 inscrites al Registre de la 
Propietat núm. 2 de Barcelona, de conformitat amb el Conveni de col·laboració per a la 
reordenació dels equipaments penitenciaris de la ciutat de Barcelona aprovat per la 
Generalitat de Catalunya en data 23 de març de 2021 i per l’Ajuntament de Barcelona 
en data 26 de març de 2021; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de
5.518.307,86 euros més l’IVA corresponent, quedant un import total de 6.677.152,51 
euros; REALITZAR el pagament de l’esmentada quantitat amb càrrec al reconeixement 
de l’obligació amb número d’assentament 7000679722, comptabilitzat en data 24 de 
novembre de 2017, d’import 6.677.152,51 euros, a nom de la Generalitat de Catalunya, 
en relació a la partida 0501 60064 15121 del Pressupost municipal de l’any 2017; 
DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de la Comissió de Govern adoptat en sessió de 25 de juny 
de 2020, pel qual s’acceptava l’opció de compra atorgada per la Generalitat de 
Catalunya a favor de l’Ajuntament de Barcelona, sobre les finques descrites, atès que 
en virtut del pacte Sisè del nou conveni, la Generalitat de Catalunya deixa sense efecte 
l’opció de compra instrumentada mitjançant escriptura pública, de data 3 d’abril de 
2020, davant del notari de Barcelona senyor Ramón García-Torrent Carballo, atès que 
s’han establert noves condicions per a l’alienació de les parcel·les esmentades; 
AUTORITZAR a la Generalitat de Catalunya l’ús de les finques que s’adquireixen, per un 
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període màxim de 7 anys, d’acord amb l’establert al pacte cinquè del nou conveni; 
FORMALITZAR la compravenda i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

30. – (3-054/2021) APROVAR l’expedient núm.3-054/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l’exercici 2021, relatiu al Projecte de Finançament afectat del Fons 
Foment del Turisme destinat al Centre d’Interpretació de la Història de Sant Andreu i 
del Rec Comtal, de l’actuació inversora P.09.6133.02 “Centre d’Interpretació de la 
Història de Sant Andreu i del Rec Comtal. Redacció projectes”, per un import total de 
124.560,84 euros, pel traspàs del mateix import a l’actuació inversora P.09.6133.01 
“Centre d’Interpretació de la Història de Sant Andreu i del Rec Comtal. Adequació de 
local” del Districte de Sant Andreu, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 21042295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

31. – (3/055-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-055/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 690.420,92 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. 
21042691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

32. – (3-056-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-056/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 745.000,00 euros, per atendre despeses 
d’indemnitzacions per l’aturada durant l’estat d’alarma de diverses obres públiques 
que executa l’empresa municipal BIMSA, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21042791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

33. – (3-057-2021) APROVAR l’expedient núm.3-057/2021 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 l’ingrés de la Comune di 
Napoli per atendre despeses del Projecte Cívic eState - URBACT III, per un import total 
de 33.799,82 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient referència comptable 21042695; 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

34. – (3-059-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-059/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l’exercici 2021, relatiu al Projecte S.17000.013 Pla de Places del 
Districte de Gràcia, per un import de 5.178,16 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21042795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

35. – (08/2021-SO_OP) APROVAR l'Oferta Pública d'ocupació 2021 de l’Institut Municipal de 
Parcs i Jardins de Barcelona consistent en 24 places corresponents al subgrup d’Auxiliar 
del Verd o Serveis Auxiliars (1r i 2n any), i un 10% addicional en els termes del Decret 
214/90 de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. PUBLICAR la present oferta pública d’ocupació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. COMUNICAR-HO 
al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya i a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya als efectes del que disposa 
l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats. 

36. – (20210151A) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei de control d'accessos 
per talls de carrer amb motiu del programa Obrim Carrers 2021 - 2022, organitzats per 
l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat amb mesures de contractació 
pública sostenible", amb núm. de contracte 21001465, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
d'1.854.195,75 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 
estimat de 3.677.743,64 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 1.532.393,18 euros i import de l'IVA de 
321.802,57 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 505.689,75 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15141 0505, un
import (IVA inclòs) d'1.348.506,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/15141 0505; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

37. – (21XC0065) APROVAR el Conveni entre Transports de Barcelona, SA i l’Ajuntament de 
Barcelona de col·laboració per gestionar les denúncies en els expedients sancionadors 
derivats d’infraccions en carrils bus detectades pel sistema de captació dinàmica del 
vehicle TMB. FACULTAR el Gerent de Mobilitat i Infraestructures, senyor Manuel 
Valdés López, per la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin del mateix. 

Districte de l'Eixample

38. – (20g191) REFUSAR, d’acord amb l’establert a l’art. 30 de la Llei d’Expropiació Forçosa, 
el full d’apreuament particular que ha formulat el Sr. Frederic Lloveras Homs, en 
representació de la Comunitat de propietaris de Pg. de Sant Joan, 122. I, en data 9 de 
març de 2021, per import de 818.000 €, inclòs el 5% del premi d’afecció en relació al 
preu just per l’expropiació de la finca número 122.I del Passeig de Sant Joan, 
qualificada d’equipament comunitari i dotacions de nova creació (clau 7b) pel Pla 
Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de diversos sòls d’equipament 
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en l’àmbit del Districte de l’Eixample, aprovat definitivament el 23 de novembre de 
2018, i pel local en planta baixa de Pg. de Sant Joan, 122-124 que dóna accés als 
aparcaments. APROVAR, d’acord amb l’establert a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa, el full d‘apreuament municipal que per import de 714.541,48 euros, inclòs el 5 
% de premi d'afecció ha redactat Departament de Valoracions i Suport Tècnic de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme de 14 d’abril de 2021. NOTIFICAR-HO el senyor 
Frederic Lloveras i Homs, en representació de la comunitat de propietaris de Pg. de 
Sant Joan, 122.I, perquè dins dels deu dies següents l’accepti llisa i planerament o bé el 
rebutgi, formuli les al·legacions i aporti les proves que considerin adients i, en tal cas, 
REMETRE l’expedient al Jurat d’Expropiació perquè fixi el preu just. 

Districte de Sants-Montjuïc

39. – (21g56) APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de 
la finca núm. 14 del passeig de l’Exposició, al barri del Poble-Sec, del Districte de Sants-
Montjuïc, qualificada de casc antic de substitució de l’edificació antiga (clau 12) pel Pla 
Especial del Sector Poble Sec-Montjuïc, aprovat definitivament el 18 de juliol de 1990 i 
inclosa dins de la unitat d’actuació número 5 (UA5) amb sistema d’actuació 
d’expropiació, amb la proposta de construcció d’habitatges de promoció pública, 
aprovada inicialment per Decret -IMU/D/2021-15- de 23 de febrer de 2021, RESOLDRE 
les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública conferit, en el sentit 
i pels motius exposats a l’informe jurídic emès en data 20 d’abril de 2021 per la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, entitat 
encarregada de la gestió d’aquesta expropiació, que consta a l’expedient i que a 
efectes de fonamentació es dóna per íntegrament reproduït; INICIAR l’expedient 
d’expropiació; NOTIFICAR individualment als afectats l’inici de l’expropiació, per a que 
en el termini de quinze dies, aportin els títols que legitimin els seus drets, cas que no 
ho hagin fet a la fase d’informació pública, i proposin el preu en que els valorin, i el 
termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser ocupants, 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, advertint als ocupants de l’immoble i a tots 
aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el termini màxim de cinc 
mesos a comptar des de la data de la notificació, previ pagament o dipòsit de la 
indemnització que si s’escau pugui correspondre i, en el supòsit que transcorregut 
l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord, INICIAR peça separada de just 
preu, 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 Sarrià-Sant Gervasi

40. – (5BD 2021/046) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Maó, 
entre el carrer Ganduxer i el carrer Mandri, al districte de Sarrià-Sant Gervasi a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura 
a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
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pressupost de 559.278,02 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); 
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. 

Districte d'Horta-Guinardó

41. – (17e00008) REVOCAR, d’acord amb l’article 109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’acord de la 
Comissió de Govern de data 14 de desembre de 2017 pel qual es declarava 
improcedent la sol·licitud d’expropiació formulada per la Sra. Maria Mercè Barrufet 
Vargas en data 11 de gener de 2016, a l’empara de l’article 114 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya, sobre la finca número 6 de l’Avinguda d’Elies Pagès, qualificada de sistema 
d’equipaments actuals religiós i sanitari (clau 7a-3), i sistema de parcs i jardins de nova 
creació de caràcter local (clau 6b), pel Pla Especial del Sector de Rehabilitació de Sant 
Genís dels Agudells, aprovat definitivament el 18 de juliol de 1990, per quant en el 
present supòsit es donen els requisits d’expropiació per ministeri de la llei de l’article 
114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i pels motius que figuren a 
l’informe emès per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2021, que s’incorpora al present i que a efectes de 
motivació es té per íntegrament reproduït. NOTIFICAR aquesta resolució a la persona 
interessada. 

42. – (20g296) ESTIMAR parcialment els recursos de reposició interposats pel Sr. Óscar Zayas 
el 24 de març de 2021, en nom i representació dels senyors Abdessalam Argaz Duas, 
Marcos Limoso Rosendo, Santiago Armesto Cidré, José Armesto Fernández, Alejandro 
Matías Abud Faletto, Roberto Martín Roger, Maria Teixeira Capela, Manuel Vicente 
López i Cristina Raducanu Raducanu, contra l’acord de la Comissió de Govern de 18 de 
febrer de 2021 pel qual s’aprova definitivament la relació de béns i drets afectats per 
l’expropiació de les finques 93, 95 i 97-99 del Passatge Sigüenza, i es declara la urgència 
en l’ocupació dels béns, i en conseqüència, RECONÈIXER el dret de reallotjament per a 
afectats urbanístics de l’art. 219 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, als senyors 
Abdessalam Argaz Duas, José Armesto Fernández, Santiago Armesto Cidré, Roberto 
Martín Roger, Maria Teixeira Capela, Manuel Vicente López i Cristina Raducanu 
Raducanu; DENEGAR el reconeixement de l’esmentat dret als senyors Marcos Limoso 
Rosendo i Alejandro Matías Abud Faletto per manca de compliment del requisits 
legalment establerts ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. Antoni Ferré 
Mestre en nom del Sr. Alfredo Gil González en data 25 de març de 2021 contra l’acord 
de referència, i en conseqüència, reconèixer el dret de reallotjament de l’art. 219 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme a favor del Sr. Alfredo Gil González. ESTIMAR la 
sol·licitud de reconeixement del dret de reallotjament formulada per la Sra. Carmen 
Millán Millán en data 16 d’abril de 2021. FER CONSTAR que s’han introduït d’ofici 
modificacions a la relació de béns i drets aprovada definitivament. Tot l’anterior, 
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d’acord amb els motius consignats a l’informe del Departament d’Expropiacions de la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de data 
21 d’abril de 2021, obrant a l’expedient, que s’acompanya al present, i que a efectes de 
motivació es dóna per íntegrament reproduït. 

Districte de Sant Andreu

43. – (21g75) APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 164.2 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Projecte de 
reparcel·lació voluntària, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon d’Actuació 
Urbanística del Pla de Millora Urbana per a la modificació dels usos admesos en la 
planta baixa de la finca resultant 4B del PERI de les zones de remodelació a l’entorn 
dels carrers Lanzarote i Residència, presentat per la societat mercantil FALCIOT 
PROJECTES IMMOBILIARIS SL i el Sr. Salvador Papiol Abante, que va ser formulat per 
mitjà d’escriptura pública atorgada davant de la Notària de Barcelona Sra. M. Dolores 
Giménez Arbona, en data 22 de desembre de 2020, amb número de protocol 2306. 
DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel·lació voluntària produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics 
continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'Urbanisme i, per tant, entre altres, la 
cessió en ple domini i lliure de càrregues a l'Administració actuant dels terrenys de 
cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en el planejament. 
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 
d'Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels diaris de més difusió de la 
província. NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres interessats 
afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat.

Districte de Sant Martí

44. – (19g359) DESESTIMAR per improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra 
d) de l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, 
l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei 
formulat el 18 de juliol de 2019, pel Sr. Juan Navarro Peñas en nom i representació de 
la mercantil Comercial América SL, en relació a la finca núm. 103 del carrer Freser 
(carrer Sant Antoni Ma Claret, 372), qualificada de Transformació de l’ús existent a 
Equipament comunitari (clau 17/7), pel Pla General Metropolità, aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976, i pel Pla Especial per a la determinació dels tipus 
d’equipaments i titularitat del sector Guinardó, Indústria, Freser, Navas de Tolosa, Sant 
Antoni Maria Claret (antiga Fàbrica Alchemika), aprovat definitivament el 16 d’octubre 
de 1992, pels motius que figuren a l’informe del Departament d’Expropiacions de la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 12 
d’abril de 2021, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per 
íntegrament reproduït.
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45. – (10BC 2021/038) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització dels vials 
laterals de la Gran Via a l'àmbit de la boca Besòs dels túnels viaris de la Plaça de les 
Glòries (entorn Escola Casas), entre la Rambla de Poblenou i el carrer Bilbao. Districte 
de Sant Martí a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del 
Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, per un import de 3.242.856,75 euros, el 21% de l'impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

46. – (20200095) INICIAR l'expedient per a la contractació les Obres de construcció del 
Centre d’Atenció Nocturna i Diürna d’Emergències, situat al carrer Ramon Turró 161-
167 de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 
contracte 20004386, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 3.091.189,71 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 2.554.702,24 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 la quantitat, amb pressupost net 2.380.629,70 euros i import de l'IVA de 
499.932,24 euros amb càrrec a la partida 0200 61938 15131 de l’exercici pressupostari 
de l’any 2021 i la quantitat, amb pressupost net 174.072,54 euros i import de l’IVA de 
36.555,23 euros amb càrrec a la partida 0200 61938 15131 amb càrrec a l’exercici 
pressupostari de l’any 2022, condicionades aquestes quantitats, a l’existència de crèdit 
adequat i suficient; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l’article 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

47. – (20210049) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Fundació 
Roure, amb NIF núm. G65616526, per a l’execució del projecte “Viure i Conviure 2021”, 
amb la finalitat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la gent gran, 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 59.950,00 euros, equivalent al 48,77% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 122.927,78 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 
Fundació Roure, amb NIF núm G65616526, la despesa total de 59.950,00 euros, 
equivalent al 48,77% del cost total del projecte (122.927,78 euros) a càrrec de la 
partida 0200 48881 23231 del pressupost de l’any 2021, de la Direcció Infància, 
Joventut i Gent Gran. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no 
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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. 

48. – (20210141) APROVAR, el Conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’entitat Càritas Diocesana de Barcelona amb NIF R0800314G, per a 
l’execució del projecte “Atenció Social a Persones vulnerables en temps de Pandèmia: 
Adaptació a una nova realitat”, amb la finalitat de donar suport en l’atenció social 
general i jurídica, a persones que han vist agreujada la seva situació atesa la crisi 
sanitària pel COVID-19, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió 
directa de caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general 
reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 
2010, per un import de 259.834,00 euros, equivalent al 79,95 % del cost total del 
projecte que ascendeix a la quantitat total de 325.000,00 euros i amb una durada fins 
al 9/05/2021. 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 Càritas Diocesana de Barcelona amb NIF R0800314G, la 
despesa total de 259.834,00 euros, equivalent al 79,95% del cost total del projecte 
(325.000,00 euros) a càrrec de la partida 0200 48903 23161 del pressupost de l’any 
2021 de la Direcció de serveis d’Immigració i Refugi. REQUERIR l'entitat beneficiària per 
tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 09/05/2021, data de 
finalització dels projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

49. – (2021-0038 / 21XC0095) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i La 
Fundació “La Caixa”, 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. 

EL SECRETARI GENERAL
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