
Secretaria General

CG 13/21 1/17

COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 D'ABRIL DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 25 de març de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (71/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Vega Vera (mat. 
73693) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber Accés SPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), amb destinació al 
Parc de Bombers de l’Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat privada per compte d’altri com a formador de primers auxilis, de suport vital 
bàsic (SVB) i de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) a l’empresa Sis Prevenció S.L. 
El Sr. Vega no podrà formar part ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció 
de processos d’oferta pública, ni en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a 
l’àmbit de l’SPEIS. 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. Vega, haurà de respectar la seva 
jornada i horari de treball municipal i 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 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. – (77/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Manel Medrano 
Molina (mat. 27980) entre la seva activitat municipal com a personal directiu amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, desenvolupant el lloc de treball de 
Director de Planificació Estratègica i Fiscalitat (28FA1CLCD01), i l’activitat de docent 
com a professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 
2020-2021, des del 17/02/2021 fins al 16/07/2021. 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 
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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 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.

3. – (78/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Juanpere 
Ferre (mat. 50651) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb 
la categoria professional de Tècnica Superior en Pedagogia, amb destinació al
Departament d’Informació i d’Atenció a Dones de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Gestora de projectes 
de serveis a les persones, i l’activitat privada per compte propi com a mediadora
psicoterapeuta. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en 
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (79/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Donat Veiga (mat. 
38710) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Gerència de 
Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i 
l’activitat privada per compte d'altri com a professora de ioga a l'empresa Fundació 
Claror-Poliesportiu Marítim des de l’1/10/2020 fins al 30/09/2021. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (95/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ariadna Corbí Ferrer 
(mat. 74709) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a l’Oficina 
d'Atenció Ciutadana del Districte de l'Eixample de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, 
Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports, on ocupa el lloc de treball 
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d'Informadora - Tramitadora (16FCXSCSC03), i l’activitat privada per compte propi com 
a periodista. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (96/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Manuel Dobaño 
Lázaro (mat. 24511) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
la categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
Bombers de 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. 

7. – (81/2020 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Edgar Straehle Porras 
(mat. 6100118), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Art i Història, amb destinació al 
Departament de Programes Públics del Museu d’Història de l’Institut de Cultura de 
Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnic Superior 
en Art i Història (22FA1BIBA05), i l’activitat pública com a professor associat, a temps 
parcial de la Universitat de Barcelona, pel curs acadèmic 2020-2021, des del dia 
15/09/20 fins al dia 14/09/21. 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 de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
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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. 

8. – (44/2021 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elena Gisbert 
Benet (mat. 6100312) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant, amb la categoria professional de Tècnica superior d'informació amb destinació 
al Museu Frederic Marès de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les 
funcions d’un lloc de treball de Tècnica Superior d'Informació (22FA1BIBA12), i 
l’activitat privada per compte d’altri, com a monitora d’educació en el lleure a 
l’empresa Fundació Pere Tarrés, del 09/02/2021 fins al 03/06/2021. La seva dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i 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 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. 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. 

9. – (112/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis de 
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos, tal i com es detalla a l’annex que consta 
a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

10. – (17005134-006) MODIFICAR, a l'empara dels articles 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 
17005134-006 que té per objecte la gestió integral a l’edifici de l’Ajuntament de 
Barcelona situat al carrer Calàbria, 66-78, que acull diverses dependències municipals i 
altres entitats o organismes del sector públic de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa Ute Calabria Gestio 
Integral, amb CIF U67150912, per un import màxim de 107.545,31 euros (IVA inclòs), 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
107.545,31 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
107.545,31 euros a l'aplicació pressupostària D/22610/93314 0705. FIXAR en 4.444,02 
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del 
contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de 
constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències 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 
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acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

11. – (21XC0057) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i La 
Vanguardia Ediciones, SL per promoure l’edició i difusió d’una publicació monogràfica 
amb els articles que Antonio Machado va escriure a La Vanguardia durant la seva 
estada a Barcelona; FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present conveni i la 
resta de documents que se’n derivin. 

12. – (21XC0071) APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, a 
través de la Gerència de Recursos, i l’Escola Superior de Conservació i Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya per a la formació pràctica en centres de treball de 
l’alumna Míriam Vargas Berbel, matriculada en Ensenyaments Artístics Superiors i 
especialitzada en Conservació i Restauració del document gràfic (GRD0), amb destí a 
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB). FACULTAR el Gerent de 
Recursos, el Sr. Agustí Abelaira Dapena per la signatura de l’esmentat conveni i 
qualsevol altre document que se’n derivi. 

13. – (inversions) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 8 d'abril de 2021. 

14. – (0012/21) APROVAR inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria 2021 de 
l’Ajuntament de Barcelona per a Empreses en el marc del programa Crea Feina-
Barcelona que ampliïn les seves plantilles amb incorporació de persones en situació 
d’atur. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció 
d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE les Bases a 
informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació del 
Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. APROVAR 
definitivament aquestes Bases sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions durant 
el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació. OBRIR, el 
termini per la presentació de sol·licituds, des de l’aprovació definitiva de les bases, fins 
el dia 15 de novembre de 2021. DESIGNAR Barcelona Activa SAU SPM entitat 
col·laboradora, d’acord amb el previst en l’article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i l’article 18 i següents del RD 887/2006, de 
21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei, que actuarà en nom i per compte de 
l’Ajuntament de Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurarà i 
distribuirà els fons públics als beneficiaris, col·laborarà en la gestió de la subvenció i 
farà les anotacions pertinents. 

15. – (14/21) APROVAR inicialment les Bases generals reguladores per l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a la reactivació de les activitats 
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econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona. ORDENAR la publicació de 
les esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència d’aquest anunci en la 
Gaseta Municipal. SOTMETRE les Bases a informació pública per un termini de 20 dies 
hàbils a partir de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat 
amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. APROVAR definitivament aquestes Bases sempre i quan no 
s’hagin presentat al·legacions durant el període d’informació pública que facin 
necessària la seva modificació. 

16. – (EM 2021-04/09) ESTIMAR la sol·licitud formulada per la companyia Barcelona 
d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) mitjançant escrit presentat al Registre General 
el dia 16 de febrer de 2021, i en conseqüència; AUTORITZAR fins el 26 d’abril de 2022, 
la perllongació de la prova pilot d’una activitat complementària relativa a una xarxa 
logística de proximitat, a l’interior dels aparcaments de passeig de Gràcia, Diputació, 
Rambla de Catalunya, Tarradellas-Sarrià i Tarradellas-Nicaragua, gestionats per BAMSA 
en l’actualitat, i en les mateixes prescripcions, excepte la durada i selecció de 
l’operador, en què es va acordar l’autorització inicial i el primer perllongament per la 
Comissió de Govern en les sessions de 22 de febrer de 2018 i 5 de novembre de 2020, 
respectivament. ESTABLIR que caldrà assegurar el compliment de la Disposició 
Transitòria Quarta de l’Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contra 
Incendis. NOTIFICAR aquest acord a Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) 
i als districtes de l’Eixample i Les Corts en raó de la ubicació dels aparcaments de 
l’exercici de l’activitat objecte d’aquestes autoritzacions per tal d’efectuar el control 
tècnic corresponent. 

17. – (DP-2020-27924) ACCEPTAR de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb efectes d'1 
d’abril d’enguany, la concessió demanial de l’ús privatiu de caràcter onerós, de l’edifici 
situat al carrer de les Tàpies núm. 4, per un termini de 15 anys a comptar des de la 
citada data, prorrogables de mutu acord per períodes quinquennals, fins a un màxim 
de 10 anys, de conformitat amb l’acord del Consell Metropolità de 22.12.2020, amb la 
finalitat de destinar-lo a Comissaria de la Guàrdia Urbana. 

18. – (DP-2021-28075) ACCEPTAR, lliure de càrregues i gravàmens, ocupants i arrendataris, 
la cessió gratuïta de propietat del local baixos de la finca del carrer Sicília núm. 275-277 
cantonada passatge Mariner núm. 13-17 (finca registral 126.324 del Registre de la 
propietat núm. 5 de Barcelona), atorgada per la propietat, la societat Proyecto Miref 
Cuatro, SLU, en virtut d’escriptura pública de cessió gratuïta formalitzada per 
l’esmentada societat davant la Notària senyora Cristina Requena Torrecillas el 30 de 
novembre de 2020, número de protocol 2.637, amb la finalitat de destinar-lo a entitats 
culturals, socials o veïnals que desenvolupin projectes al barri del Camp d’En Grassot i 
Gràcia Nova; INSCRIURE la cessió de l’esmentat local en el Registre de la Propietat; i 
INCORPORAR aquests bé a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com a 
bé patrimonial. 
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19. – (3-037/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-037/2021 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 Generalitat de 
Catalunya per atendre despeses de la realització de les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 2021, per un import total d'1.508.931,88 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21032395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

20. – (3-034/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-034/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 845.838,00 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. 
21031791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

21. – (20160005M21L1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 16002516-006 que té per objecte la Conservació d'enllumenat públic (2016-
2019) Lot 1, adjudicat a l'empresa Citelum Iberica, SA, amb NIF A59087361, per un 
import màxim de 41.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. ALLIBERAR la disposició de la despesa de 
l'esmentat per un import de 41.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 30.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33811 0603; un import (IVA inclòs) d'11.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 
0602. 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. 

22. – (20160005M21L2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 16002517-006 que té per objecte la conservació de l'enllumenat públic 
(2016-2019) Lot 2, adjudicat a l'empresa UTE Rubatec-Urbalux Enllumenat BCN, amb 
NIF U66791211, per un import màxim de 80.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. ALLIBERAR la disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 80.000,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 60.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0607; un import (IVA inclòs) de 
15.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33811 0605; un import (IVA inclòs) de 5.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0604. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració 
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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. 

23. – (20160005M21L3) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 16002518-006 que té per objecte la Conservació de l'enllumenat públic 
(2016-2019) Lot 3, adjudicat a l'empresa Imesapi, SA, amb NIF A28010478, per un 
import màxim de 94.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. ALLIBERAR la disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 94.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 84.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0609; un import (IVA inclòs) de 10.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33811 0608. 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. 

24. – (20180097M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 18000619-003 que té per objecte els "Serveis d'estructures vials i espais 
urbans singulars de la ciutat de Barcelona (2018-2020) amb mesures de contractació 
pública sostenible", adjudicat a la UTE Manteniment Estructures Vials B, amb NIF 
U88147517, per un import màxim de 850.372,56 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició 
de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 850.372,56 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 850.372,56 euros a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15331 0504. FIXAR en 35.139,36 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. 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. 

25. – (20190425M1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
19002835-002 que té per objecte la Direcció Facultativa i Assistència Tècnica dels 
Contractes de Manteniment de les Estructures Vials, els Espais Urbans Singulars i el 
Mobiliari Urbà de la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures de contractació 
pública sostenible, adjudicat a l'empresa Iplan Gestión Integral, SL, amb NIF 
B64906845, per un import màxim de 66.615,08 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició 
de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 66.615,08 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 66.615,08 euros a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15331 0504. FIXAR en 2.752,69 euros l'import del 
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reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració 
d'Ecologia Urbana per a la seva 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 
Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

26. – (20200544P) PRORROGAR per un període comprès des del 30.04.2021 fins el 
29.06.2021, el contracte 20002572-001 que té per objecte el "Servei d'auxiliars i 
coordinadors per controlar els accesos per talls de trànsit de vehicles durant els dies 
assenyalats en el sí de la Campanya "obrim carrers" a la ciutat de Barcelona" durant els 
mesos de novembre i desembre del 2020 i gener i febrer del 2021, amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa Alianzas y Subcontratas, SA, amb 
NIF A61351276, per un import total de 763.171,42 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 763.171,42 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 630.720,18 euros i import IVA de 132.451,24 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/15141 0505. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de l'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 a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures. 

Districte de Ciutat Vella

27. – (1BC 2020/108) APROVAR inicialment el Projecte executiu de restauració interior i 
exterior de l’hivernacle de la Ciutadella, al passeig de Picasso, al Districte de Ciutat 
Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat 
Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.002.621,75 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; 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. 

Districte de l'Eixample

28. – (20g321) APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació 
de les finques núm. 100 i 102 B de l’avinguda del Paral·lel qualificades d’habitatge 
dotacional públic (clau HD/7) per la Modificació del Pla General Metropolità per a la
incorporació al sistema d'habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments 
carrer Ciutat 3, Via Laietana 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i Nàpols 132-
134, avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer Alzina 6-8, avinguda 
Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35 i passeig de la Vall d'Hebron 138-160, 
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aprovada definitivament el 27 de juliol de 2019, publicada al DOGC el 25 d’octubre de 
2019, incloses en l’actuació aïllada 2.2 a executar pel sistema d’expropiació, sense que 
s’hagin presentat al·legacions durant el termini d’informació pública de l’aprovació 
inicial de la relació de béns i drets afectats, tal i com s’exposa en l’informe emès per la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 
Barcelona, de 17 de març de 2021, que consta a l’expedient i que es dona per 
íntegrament reproduït; INICIAR l’expedient d’expropiació; NOTIFICAR individualment a 
l’afectada l’inici de l’expropiació per a que en el termini de quinze dies aporti els títols 
que legitimi el seus drets, cas que no ho hagi fet a la fase d’informació pública, i 
proposi 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 dels immobles 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 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 a la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada 
definitivament. 

29. – (2BD 2021/034) APROVAR el Projecte executiu actualitzat de l’arranjament del carrer 
Aragó entre el carrer Casanova i el carrer Vilamarí i la renovació de l'enllumenat. Fase 2 
/ separata tram compres entre el carrer Casanova i el carrer Calàbria, al Districte de 
l’Eixample a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost d’1.518.440,97 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

30. – (21g36) DESESTIMAR per improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra d) 
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, l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient 
d’expropiació per ministeri de la llei formulat per la Sra. Laura Bergua Gómez, en nom i 
representació de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la reestructuración 
Bancaria, SA (SAREB), el 29 de desembre de 2020, en relació a la finca número 6 del 
carrer Sant Joan de la Salle, qualificada de parcs i jardins de nova creació de caràcter 
local (clau 6b) i xarxa viària bàsica (clau 5) pel Pla General Metropolità, aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció 
de Serveis de Gestió Urbanística de l’entitat pública empresarial Institut Municipal 
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d’Urbanisme, de 26 de febrer de 2021, que a efectes de motivació s’acompanya al 
present i es té per íntegrament reproduït.

Districte d'Horta-Guinardó

31. – (17e00034) ESTIMAR per procedent, d'acord amb l'establert a l'article 114 del Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'advertiment del propòsit d'iniciar 
expedient d'expropiació per ministeri de la llei, formulat el 9 d'octubre de 2017 per la 
Sra. Núria Sala Alquezar, en relació a la finca núm. 42 del carrer Sant Dalmir, de la seva 
propietat en el moment de formular l’advertiment, qualificada de xarxa viaria bàsica 
(clau 5), per la Modificació Puntual del Pla General Metropolita a l’àmbit del Barri del 
Carmel i entorns, aprovada definitivament l'1 de juny de 2010, pels motius que figuren 
a l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 
d'Urbanisme de 9 de març de 2021, que a efectes de motivació s'acompanya al present 
i es té per íntegrament reproduït; NOTIFICAR aquesta resolució a la interessada i al 
Jurat d’Expropiació de Catalunya als efectes escaients.

32. – (7BD 2017/202) APROVAR definitivament el Projecte de la reforma parcial de la planta 
baixa del Casal Pirineus, situat al carrer Josep Serrano 59-71, al barri de Can Baró, al 
Districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb la 
Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.043.753,65 euros el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diari de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

33. – (7BD 2021/047) APROVAR l’actualització del projecte executiu d’arranjament i millora 
dels carrers de la Clota – LOT 2, al Districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb 
l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA i l’Informe Jurídic 
de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per
reproduïts, per un import de 987.026,97 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar 
l’import addicional de 98.365,60 euros (IVA inclòs) al pressupost del Lot 2 del projecte 
aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 13 de 
desembre de 2018 per import de 888.661,37 euros, que juntament amb el pressupost 
del Lot 1 per import d'1.294.655,85 euros composen el total del Pressupost per al 
Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament (2.183.317,22 euros), 
representant aquesta actualització un 4,51% d’increment sobre el PCA originalment 
aprovat per la Comissió de Govern i que té com a finalitat actualitzar el pressupost del 
Lot 2 del projecte per tal d’adaptar-lo al banc de preus actual; APROVAR les bases del 
conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la 
servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió a favor de Edistribución 
Redes Digitales, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent del Districte 
d’Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les 



CG 13/21 12/17

circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta 
municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un 
dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Andreu

34. – (9BD 2021/042) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte Executiu de reforma dels 
locals ubicats a la Crta. de Ribes, 85, per convertir-los en un Casal de Gent Gran a 
Trinitat Vella al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, a 
l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe 
Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Edificació de 
BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que 
aquests efectes es donen per reproduïts, per un import total d'1.041.197,12 euros, 
21% IVA inclòs, import resultant de sumar al contracte principal licitat (853.031,27 
euros, 21% IVA inclòs), l’import de les modificacions proposades (55.273,25 euros, 21% 
IVA inclòs) i les despeses associades (132.892,60 euros, 21% IVA inclòs), i que 
representa el 5,61% d’increment sobre l’import del Pressupost de Coneixement per 
l’Administració (PCA) del projecte aprovat definitivament (985.923,88 euros 21% IVA 
inclòs); Modificacions derivades de requeriments per part de la Direcció Facultativa i 
del Districte de Sant Andreu, per millorar la funcionalitat dels espais, minorar les 
immissions a tercers, així com millorar els rendiments i l’eficiència energètica del nou 
Casal de Gent Gran. Entre d’altres, modificacions de fusteries interiors, 
modificació/supressió de punts de llum i preses de corrent, introducció de bandes 
podo-tàctils integrades al paviment de parquet, pre-instal·lació de punts de corrent i 
dades per a la futura instal·lació d’audiovisuals, modificació traçat guiatge divisòries 
Reiter, col·locació sistema d’extracció d’aire a la sala de pintura i armari de productes 
de neteja, instal·lació d’una cortina d’aire calent, millores de l’aïllament de baixants, 
recrescut de paviments i de façana, tractament antilliscant a la rampa interior i canvi 
de tipologia de l’inversor a la instal·lació fotovoltaica. PUBLICAR aquest Acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació a Catalunya, a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte de Sant Martí

35. – (19g428) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per Ingecarp, SL, 
contra l’acord de la Comissió de Govern de 29 d’octubre de 2020, d’aprovació 
definitiva del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del 
PAU 3 del PMU de l’illa delimitada pels carrers d’Àlaba, del Doctor Trueta, d’Àvila i de 
l’avinguda d’Icària, pels motius que justificadament i raonada, consten en l’informe de 
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 15 
de març de 2021, que obra en l’expedient i que es dóna per reproduït. INCORPORAR, 
en l’expedient de reparcel·lació, la documentació presentada pel Ingecarp, SL, relativa 
a l’adquisició de les finques aportades A (50%) i D (100%), en la situació registral que 
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consta en la mateixa. NOTIFICAR-LO personalment a la recurrent. DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

36. – (20g70) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte 
de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Pla de Millora Urbana de 
les illes delimitades pels carrers de Cristòbal de Moura, de Pallars, de l’Agricultura i del 
Treball, formulat pel 100% dels propietaris de l’àmbit d’acord amb l’informe de 15 de 
març de 2021 de la Direcció de Serveis de Gestió urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme, incorporat a l’expedient administratiu. 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 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. 

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I 
METROPOLITANA

37. – (21000652) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'oficina tècnica pel suport de la 
implantació de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de 
contracte 21000652, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.500.000,00 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 2.231.404,95 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 d'1.239.669,42 euros i import 
de l'IVA de 260.330,58 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 600.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92034 0301, un import (IVA inclòs) de 600.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92034 0301, un 
import (IVA inclòs) de 300.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92034 0301; 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 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

38. – (21XC0059) APROVAR el Protocol d’Agermanament entre les ciutats de Barcelona i de 
Shenzhen (Xina) amb l’objectiu de potenciar l’amistat i l’entesa mútua i així consolidar i 
aprofundir la col·laboració entre les dues ciutats. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

39. – (20210060) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió del Servei d’Atenció a 
Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH), amb núm. de contracte 
21001013, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació d'1.360.543,29 euros (IVA inclòs), determinat en 
funció de preus unitaris i un valor estimat de 2.157.072,25 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 
d'1.236.857,54 euros i import de l'IVA de 123.685,75 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 329.843,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200, un import (IVA inclòs) de 515.349,79 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23171 0200, un import (IVA inclòs) de 515.349,79 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l’article 103 
de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

40. – (20210030) INICIAR l'expedient per a la contractació d'Acord Marc per a la prestació 
del Servei de gestió de l'allotjament temporal i manutenció de persones i famílies en 
hostals, pensions i pisos d'estada temporal a Barcelona i part de la seva àrea 
metropolitana, amb núm. de contracte 21000295, mitjançant tramitació urgent, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
16.633.941,85 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 14.985.533,20 euros; DECLARAR 
la urgència en la tramitació, segons el què preveu l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i d'acord amb la justificació que 
consta a l'expedient; 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 mitjançant procediment 
obert amb tramitació urgent, a l'empara de l'article 219 i següents de la LCSP. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

41. – (20210067) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Hospital 
de Sant Joan de Déu amb NIF núm. R5800645C, per a l’execució del projecte “Consulta
odontològica Solidària”, amb la finalitat de garantir una atenció odontològica 
especialitzada de qualitat a les persones en situació de risc d’exclusió social, persones 
sense llar, i a la població infantil en situació de vulnerabilitat, amb una cartera de 
serveis bàsics i conservadors complementaris 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 122.461,00 euros, equivalent al 79,40% del cost 
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total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 154.233,00 euros i amb una
durada fins al 31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d’interès públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’entitat Hospital de Sant Joan de Déu, amb NIF 
núm. R5800645C, la despesa total de 122.461,00 euros, equivalent al 79,40% del cost 
total del projecte (154.233,00 euros) a càrrec de la partida 0200-31111-48903 del 
pressupost de l’any 2021 de la Direcció de Salut. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2020, data de 
finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni. 

42. – (20210072) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona Activa, la Fundació Formació i Treball i l’Associació Factoria 5 per portar a 
terme el projecte BCN FEMTECH vigent des del dia següent a la seva formalització fins 
el 31 de juliol de 2022. FACULTAR a la Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta 
d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona, la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que 
se’n derivin. 

43. – (20210040) APROVAR inicialment les Bases del 5è concurs de cartells del festivals per a 
joves Brot. SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 
dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 52 de la Llei 26/2010, 
de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. TENIR per aprovades definitivament aquestes bases 
específiques, sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions durant el període 
d'informació pública. CONVOCAR el concurs de cartells del festival per a joves Brot, 
amb el premi següent: Premi jurat a la millor obra presentada pel Festival Brot, dotat 
amb 1.125,00 euros. ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds de 15 dies 
hàbils, a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria. AUTORITZAR la 
despesa de 1.125,00 euros amb càrrec a la partida 0200 48101 23221, del pressupost 
de l'any 2021 i ORDENAR la publicació de les bases i la convocatòria del Concurs de 
cartells del festival per a joves Brot al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

44. – (2021-0800-0022) APROVAR inicialment les bases particulars reguladores de la 
convocatòria de subvencions per a l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de 
Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses, d’acord amb les Bases 
generals aprovades per la Comissió de Govern el 30 de novembre de 2017 i publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 12 de desembre de 2017; SOTMETRE a 
informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els 
articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; TENIR-LES per aprovades definitivament, sempre que no s’hagin 
formulat al·legacions durant el període d’informació pública; APROVAR i CONVOCAR, 
condicionat a l’aprovació definitiva de les esmentades bases, la convocatòria de 
subvencions per a l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona 
destinats a centres de culte d’entitats religioses; ESTABLIR un termini de presentació de 
sol·licituds de 20 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR la despesa 
total de 200.000,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària 0800-78015-15131, 
del pressupost de l'any 2021; PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de l’Ajuntament de Barcelona i a la 
Gaseta Municipal. 

Districte de les Corts

45. – (21XC0032) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associación Española Contra el Cáncer (AECC) per a l’ús de cinc taules d’hort urbà 
numerades del 17 al 18 i del 32 al 34, situades al passatge Felipe de Paz, amb vigència 
de dos anys a comptar des de la data de la seva signatura. FACULTAR l'lm. Sr. Joan R. 
Riera Alemany, Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

Districte de Nou Barris

46. – (21XC0004-CONV-08/2021/001) APROVAR el conveni de col·laboració núm. 21XC0004, 
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i la Fundación Yehudi 
Menuhin España, amb NIF G82260282, amb la finalitat del desenvolupament del 
Projecte MUS-E, pel període d'1 any, que instrumenta l’atorgament de la subvenció 
mitjançant concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 52.180,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/485.68/231.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de la 
Fundación Yehudi Menuhin España, amb NIF G82260282, per subvencionar l'execució 
del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 52.180,00 euros, 
equivalent al 58% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
89.920,00 euros, amb una durada d’1 any, 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 i 6.3. de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 
la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria 
de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els 
termes fixats en el conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor 
del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 
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Districte de Sant Andreu

47. – (19XC0380-001) APROVAR l’addenda del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona –Districte de Sant Andreu- i la Societat Cultural i Esportiva la Lira, per a la 
gestió corresponsable de l’edifici del carrer Coroleu, núm. 15 i la planta baixa del carrer 
Abad Odó, núm. 22, segons el programa d’activitats presentat, per a l’anualitat 2021, 
que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional per un import de 52.776,75 euros, equivalent al 49% del cost del 
projecte, que té un cost total d’execució de 107.792,75 euros, per a l’anualitat 2021, 
d’acord amb l’establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions 
de l’Ajuntament. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 52.776,75 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 48903/33411 de l’any 2021 a favor de la Societat Cultural i 
Esportiva la Lira, amb NIF G58301466, per subvencionar l'execució del projecte de 
cogestió. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2022, 
presenti la justificació dels fons rebuts, en la forma establerta en el conveni, d’acord 
amb el què estableix l’article 10è de la Normativa general de subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la gerent del Districte de Sant Andreu per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin.DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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